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RESUMO 

Epistasia em testecrosses de milho em ambientes contrastantes para estresse hídrico 

A epistasia tem sido considerada como um componente importante da herança de caracteres 
quantitativos, estando presente nos componentes de variância e covariância genética. No entanto, por 
ser desconsiderada na maioria dos modelos genético-estatísticos, seu impacto nos programas de 
melhoramento ainda é pouco conhecido. Além disso, como os programas de melhoramento de milho, 
em especial no Brasil, têm realizado seleção sob condições de estresse hídrico, é importante analisar o 
efeito desse estresse sobre a epistasia. Assim, este trabalho teve como objetivo a análise genética de 
caracteres quantitativos em milho, incluindo epistasia e epistasia pleiotrópica, em ambientes 
contrastantes para estresse hídrico. Foi utilizado o delineamento triple test cross modificado com 
testadores, em que cem progênies F2:3 foram retrocruzadas com suas linhagens genitoras L-08-05F e 
L-38-05D e sua geração F1. Posteriormente, as 300 progênies de retrocruzamento foram cruzadas com 
duas linhagens testadoras, L-02-03D e L-04-05F. Os testecrosses foram avaliados em dez ambientes 
no município de Piracicaba/SP, sendo cinco ambientes sem estresse hídrico e cinco com estresse 
hídrico, utilizando o delineamento α-látice em esquema fatorial com duas repetições por ambiente. Os 
caracteres analisados foram produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), 
prolificidade (PROL), altura da planta (AP) e da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), 
florescimento masculino (FM) e feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF). A presença de 
epistasia foi detectada para todos os caracteres. No entanto, os grupos de ambientes, sem e com 
estresse hídrico, e os diferentes testadores afetaram a detecção de epistasia para todos os caracteres, 
com exceção de PG, PROL e AP em que a epistasia foi detectada em todas as análises de variâncias 
conjuntas. A interação epistasia x grupos de ambientes foi significativa apenas para os caracteres PG e 
PROL dos testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) e AP e AE dos testecrosses 
provenientes do testador L-04-05F (TC2), enquanto que, a interação epistasia x testadores foi 
significativa para todos os caracteres. Os efeitos epistáticos de testecrosses referentes às plantas F2 
significativos foram bidirecionais, com exceção do caráter PROL do TC2 no grupo de ambientes com 
estresse hídrico, em que os efeitos foram unidirecionais e positivos. Além disso, para cada testador e 
grupo de ambientes foram detectados efeitos epistáticos significativos para um grupo específico de 
testecrosses, ocorrendo variações na magnitude e/ou sinais dos testecrosses coincidentes. A presença 
de epistasia pleiotrópica foi detectada entre diversos pares de caracteres e, além disso, foi observada a 
formação de agrupamentos de caracteres relacionados, indicando que a epistasia pleiotrópica é 
modular, porém sofre influência do ambiente, presença ou ausência de estresse hídrico, e dos 
testadores. Portanto, na população analisada, a epistasia é um componente importante tanto da 
variância genética de caracteres quantitativos como da covariância genética entre caracteres, indicando 
que não considerá-la nas análises pode resultar em interpretações que não refletem a real 
complexidade do controle genético destes caracteres. 

Palavras-chave: Epistasia pleiotrópica; Interação epistasia x ambiente; Triple test cross; Zea mays L. 

 
  



7 
 

ABSTRACT 

Epistasis in maize testcrosses in contrasting environments for water stress 

Epistasis has been considered an important part of quantitative traits inheritance and it is 
present in the components of genetic variance and covariance. However, its impact on breeding 
programs is still little-known because it is disregarded in most statistical genetic models. In addition, 
maize breeding programs, especially in Brazil, have been practicing selection under water stress 
conditions, so it is important to analyze the effects of these environments on epistasis. In this context, 
the objective of this study was to perform a genetic analysis of quantitative traits in maize, including 
epistasis and pleiotropic epistasis, in contrasting environments for water stress. The modified triple 
test cross design with testers was used, in which 100 F2:3 progenies were backcrossed to their parental 
inbred lines, L-08-05F and L-38-05D, and their F1 generation. Thereafter, the 300 backcrossed 
progenies were testcrossed to the inbred lines testers L-02-03D and L-04-05F. The testcrosses were 
evaluated in Piracicaba, SP, Brazil, in ten environments, which five environments presented water 
stress and the other five not, in an α-lattice design on a factorial scheme with two replications by 
environment. The analyzed traits were grain yield (GY), root and stalk lodging (PL), ear per plant 
(EPP), plant height (PH), ear height (EH), ear placement (EP), days to anthesis (DA), days to silking 
(DS) and anthesis-silking interval (ASI). Epistasis was detected for all traits. However, the 
environmental groups and the different testers affected epistasis detection for all traits, except for GY, 
EPP and PH, in which epistasis was detected in all joint analysis of variance. The interaction epistasis 
x environments groups was significant only for GY and EPP of testcrosses from the tester L-02-03D 
(TC1) and PH and EH of testcrosses from the tester L-04-05F (TC2), whereas the interaction epistasis 
x testers was significant for all traits. The significant epistatic effects of testcrosses referring to F2 
plants were bidirectional, except for EPP of TC2 in the water stress environmental group, where the 
effects were unidirectional and positives. Besides that, for each tester and environmental group, 
significant epistatic effects for a specific group of testcrosses were detected, occurring variation in 
magnitude and/or sign of coincident testcrosses. Pleiotropic epistasis was detected between many 
pairs of traits and it was observed formation of related traits clusters, suggesting that pleiotropic 
epistasis is modular, but the modules suffered influence of environments and testers. Therefore, in the 
population analyzed, epistasis is an important component of genetic variance of quantitative traits and 
also of genetic covariance between traits, showing that disregarding epistasis in analyses may result in 
interpretations that do not reflect the real complexity of the genetic control of these traits. 

Keywords: Pleiotropic epistasis; Epistasis by environment interaction; Triple test cross; Zea mays L. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em genética quantitativa, o termo epistasia pode ser definido como desvios que ocorrem quando o efeito 

combinado de dois ou mais locos não explica o valor genotípico esperado, ou seja, são desvios ocasionados por 

interações entre dois ou mais locos (Falconer and Mackay 1996). Em virtude do grande número de locos envolvidos 

na expressão de caracteres quantitativos, Hallauer (2007) relatou que os efeitos epistáticos podem estar sempre 

presentes nesses caracteres. 

No milho, vários estudos têm reportado que a epistasia desempenha um papel importante na expressão de 

caracteres quantitativos (Wolf and Hallauer 1997; Eta-Ndu and Openshaw 1999; Sofi et al. 2006; Díaz 2011; Silva 

2011). Porém, outros estudos têm indicado que a epistasia não é um componente importante na variabilidade 

genética desses caracteres (Silva and Hallauer 1975; Wolf et al. 2000; Hinze and Lamkey 2003; Mihaljevic et al. 2005; 

Hauck et al. 2014). Assim, têm sido frequentes as discussões sobre a importância da epistasia no controle de 

caracteres quantitativos e ainda há controvérsias sobre o seu papel nesses caracteres (Mackay 2014). 

O sucesso do melhoramento vegetal depende da natureza, magnitude e confiabilidade dos parâmetros 

genéticos estimados, pois estes influenciam nas estratégias utilizadas pelos programas de melhoramento. No entanto, 

a maioria dos estudos em genética quantitativa e melhoramento de plantas consideram apenas os efeitos aditivos e de 

dominância nos modelos genético-estatísticos, desconsiderando a epistasia, por julgá-la um fenômeno raro e de 

pouca importância, mesmo que as análises não forneçam um teste válido para tal suposição (Carlborg and Haley 

2004; Sofi et al. 2007). Um dos motivos pelo qual a epistasia tem sido desconsiderada é a grande complexidade 

associada aos modelos genético-estatísticos quando os efeitos epistáticos são incluídos, o que eleva o grau de 

dificuldade nas análises. Mas a principal causa de negligenciar a epistasia reside no problema da multicolinearidade 

existente entre os coeficientes das variâncias epistáticas e das variâncias aditiva e dominante, o que dificulta estimar 

separadamente cada componente da variância genética (Bernardo 2010). Contudo, a falta de poder estatístico para 

estimar os componentes da variância epistática não implica na ausência dos mesmos (Hallauer 2007). 

Além do impacto da epistasia sobre os componentes de variância e sobre as médias dos caracteres 

(Kearsey and Pooni 1996), a epistasia também pode afetar a covariância entre caracteres, denominada de epistasia 

pleiotrópica, a qual pode ter um papel importante para a determinação da correlação genética (Wolf et al. 2005; Wolf 

et al. 2006). A epistasia pleiotrópica, no entanto, ainda não foi analisada para caracteres quantitativos de importância 

agronômica no milho, mas sabe-se que esta pode alterar os efeitos de locos pleiotrópicos de forma diferencial entre 

múltiplos caracteres (Cheverud et al. 2004) e que efeitos epistáticos podem afetar múltiplos caracteres (Wolf et al. 

2005). Assim, através da seleção é possível que a covariância entre caracteres se altere (Pavlicev and Hansen 2011; 

Pavlicev et al. 2011b), o que pode ser vantajoso para o melhoramento genético de milho. 

Um dos métodos mais eficientes para a detecção de epistasia em caracteres quantitativos é denominado de 

triple test cross (TTC), desenvolvido por Kearsey and Jinks (1968) como uma extensão do delineamento III de 

Comstock and Robinson (1952). Posteriormente, Eta-Ndu and Openshaw (1999) propuseram uma modificação do 

TTC para utilizá-lo em testecrosses, visto que nos programas de desenvolvimento de híbridos a seleção de linhagens 

superiores é baseada na sua capacidade geral e específica de combinação, avaliadas principalmente por meio de 

testecrosses. Este método fornece informações sobre a importância da epistasia no desempenho dos testecrosses e 

sobre a interação epistasia x testador. Além disso, nos poucos trabalhos em que a epistasia pleiotrópica foi analisada, 

foram utilizadas apenas abordagens envolvendo marcadores moleculares, não havendo relatos de estimativas de 

covariâncias epistáticas entre caracteres através de delineamentos genéticos como o TTC para nenhuma espécie. 
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Na cultura do milho tem sido frequente a condução de programas de melhoramento em condições de 

déficit hídrico, principalmente no Brasil em função do deslocamento da safra de verão para a safrinha. Portanto, há 

diversos trabalhos que reportaram o impacto do estresse hídrico sobre parâmetros genéticos em milho (Bolaños and 

Edmeades 1996; Aragão 2012; Almeida et al. 2013; Ziyomo and Bernardo 2013; Beyene et al. 2016). No entanto, 

nestes trabalhos a presença de epistasia foi desconsiderada, não havendo relatos do impacto do estresse hídrico sobre 

as variâncias e covariâncias epistáticas. Além disso, enquanto alguns autores têm reportado significativa interação 

epistasia x ambiente (Moreno-Gonzalez and Dudley 1981; Azizi et al. 2006; Ma et al. 2007; Sofi 2007), outros autores 

têm reportado que os efeitos epistáticos são consistentes entre ambientes, não detectando interação epistasia x 

ambiente significativa (Eta-Ndu and Openshaw 1999; Díaz 2011; Mendoza 2011; Silva 2011). Wolf and Hallauer 

(1997), utilizando o delineamento TTC em milho, observaram que a epistasia pareceu ser mais importante em 

ambientes extremos, de alta e baixa produtividade, como ocorre na ausência e presença de estresse hídrico, 

respectivamente, sugerindo assim, que para determinadas populações possa existir um padrão de expressão dos 

efeitos epistáticos frente aos diversos ambientes de produção. Portanto, é necessário analisar o impacto do estresse 

hídrico sobre os efeitos epistáticos através da interação epistasia x ambiente e suas implicações para os programas de 

melhoramento de milho. 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo a análise genética de caracteres quantitativos em milho, 

incluindo epistasia e epistasia pleiotrópica, utilizando o delineamento triple test cross modificado com testadores em 

ambientes contrastantes para estresse hídrico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Epistasia na genética quantitativa e no melhoramento genético 

Há mais de cem anos, Bateson (1909) introduziu o termo epistasia para descrever a alteração do efeito de 

um alelo por outro em locos diferentes, resultando em distorções da segregação mendeliana. Pouco depois, Fisher 

(1918) demonstrou por meio de um modelo genético-estatístico que a epistasia, juntamente com os efeitos aditivos e 

de dominância, compunha a variância genética e, desde então, a epistasia tem sido estudada na genética quantitativa 

como desvios que ocorrem quando o efeito combinado de dois ou mais locos não explica o valor genotípico 

esperado. Assim, os efeitos epistáticos são desvios ocasionados por interações entre dois ou mais locos e, portanto, 

na presença de epistasia, um fenótipo não poderia ser predito pela simples adição dos efeitos individuais dos locos 

envolvidos na sua expressão (Falconer and Mackay 1996). 

Após Fisher (1918) decompor a variância genética em variância aditiva, dominante e epistática, 

Cockerham (1954) e Kempthorne (1954), de forma independente e com abordagens diferentes, subdividiram a 

variância epistática em três componentes, sendo estes aditivo x aditivo (a x a), dominante x dominante (d x d) e 

aditivo x dominante (a x d ou d x a). Os mesmos autores também apresentaram os componentes de variância 

epistática de ordem superior, ou seja, quando três ou mais locos interagem entre si. No entanto, a maioria dos 

estudos de herança de caracteres quantitativos assume ausência de epistasia e, portanto, a maneira como a epistasia 

afeta a variação desses caracteres tem sido pouco explorada (Carlborg and Haley 2004). Assim, apenas modelos 

genéticos com efeitos aditivos e de dominância têm sido utilizados, uma vez que a inclusão de efeitos epistáticos no 

modelo eleva o grau de dificuldade nas análises genético-estatísticas devido à sua complexidade (Bernardo 2010). 

De acordo com Kearsey and Jinks (1968) e Sofi et al. (2007), a ausência de epistasia é assumida em 

abordagens de genética quantitativa por ser considerada como um fenômeno raro e de pouca importância, mesmo 

que as análises não forneçam testes válidos para tal suposição. Para Hallauer (2007) é evidente que efeitos epistáticos 

ocorram em caracteres quantitativos devido ao grande número de locos envolvidos. Nota-se que a quantidade de 

locos envolvidos na expressão dos caracteres está exponencialmente relacionada com as possíveis combinações 

epistáticas (Naciri-Graven and Goudet 2003). Assim, Stuber and Moll (1971) também salientaram que a ausência de 

epistasia é improvável quando caracteres quantitativos são considerados.  

Bryant and Meffert (1996) reportaram que a deficiência de evidências claras da presença de epistasia em 

caracteres quantitativos se origina principalmente da falta de poder estatístico do que da ausência de epistasia per se. 

Segundo Bernardo (2010), o principal problema estatístico em obter estimativas dos componentes da variância 

epistática está na multicolinearidade existente entre os componentes da variância epistática e variância aditiva e 

dominante, ficando difícil estimar a variância epistática separadamente das demais. Além disso, a expectativa de que a 

variância epistática seja menor do que as variâncias aditiva e de dominância, exige que se tenha alto nível de precisão 

experimental. Nesse sentido, Naciri-graven and Goudet (2003) comentaram que outro fator que prejudica a detecção 

da variância epistática são as técnicas da análise de variância baseadas no método dos quadrados mínimos, o qual 

maximiza os efeitos principais e minimiza os efeitos de interação, como os efeitos epistáticos. Contudo, a dificuldade 

existente para estimar os componentes da variância epistática não implica na ausência ou na pouca importância da 

mesma (Hallauer 2007). 

Experimentos clássicos de genética quantitativa têm demonstrado que a epistasia desempenha um papel 

importante na herança dos caracteres quantitativos (Melchinger et al. 2007). Recentemente, Huang et al. (2012), 
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analisando a arquitetura genética de caracteres quantitativos em drosófila com marcadores SNP (single nucleotide 

polymorphism), concluíram que a epistasia foi o principal fator determinante da variação desses caracteres e que a 

arquitetura genética dos mesmos é dominada pelas interações inter-alélicas. Também Jia et al. (2014), por meio de 

mapeamento associativo, observaram que a epistasia é a base genética da produção de fibras e componentes da 

produção em algodão. Segundo Howard et al. (2014), os estudos de mapeamento associativo têm detectado 

interações epistáticas ao longo de todo o genoma, revelando que a epistasia não é a exceção, mas a forma mais 

prevalente na arquitetura genética de caracteres quantitativos. Mackay (2014) indica que a presença de epistasia é uma 

característica comum na arquitetura genética de caracteres quantitativos em organismos modelos, como o milho, 

podendo ser estendida a outros organismos cujas interações epistáticas são mais difíceis de serem detectadas. 

Diversos trabalhos têm reportado a contribuição da epistasia na expressão da heterose em milho (Wolf 

and Hallauer 1997; Melchinger et al. 2007; Tang et al. 2010; Melo et al. 2014). Além disso, a epistasia tem sido 

relacionada à depressão por endogamia e aos efeitos de sobredominância (Lynch 1991; Li et al. 2001), podendo 

também, estar envolvida em diversos eventos evolutivos como na adaptabilidade a ambientes específicos e a novos 

tipos de estresse, divergência e especiação (de Visser et al. 2011; Hansen 2013; Joshi and Prasad 2014; Lagator et al. 

2014). Ainda, segundo Causse et al. (2007) e Mackay (2014), a presença de epistasia pode ter importantes 

consequências nos programas de melhoramento genético em relação ao sucesso na detecção, introgressão e 

caracterização de genes ou QTL (quantitative trait loci), visto que na presença de epistasia o efeito fenotípico de um 

gene pode ser alterado em magnitude e/ou direção, de acordo com o background genético em que esse se encontra. 

Também, caso o programa de melhoramento utilize seleção genômica ampla (genome wide selection – GWS), na 

presença de epistasia, a predição dos valores genéticos pode ser prejudicada quando existem frequências alélicas 

diferentes entre a população de treinamento e as populações de validação.  

Por compor a variância genética, aditiva e dominante, a presença de epistasia também pode afetar a 

resposta à seleção (Cheverud and Routman 1995; Cheverud and Routman 1996; Bernardo 2010). Assim, durante o 

processo de seleção, conforme ocorrem as alterações nas frequências alélicas e, portanto, no background genético, o 

efeito de um alelo pode mudar durante a seleção devido às alterações das interações inter-alélicas (Carter et al. 2005). 

A influência da epistasia na variância genética aditiva já é bem discutida na literatura, em particular sobre como a 

presença de variância epistática, mesmo quando pequena, pode limitar ou até reverter a perda de variância aditiva por 

deriva genética quando uma população passa por um efeito de gargalo, ou seja, a fixação de alelos em locos 

epistáticos pode “converter” variância epistática em variância aditiva (Goodnight 1988; Cheverud and Routman 

1996; Naciri-Graven and Goudet 2003; Bernardo 2010). Entretanto, esse efeito não é restrito apenas à deriva 

genética, outros processos que alterem as frequências alélicas, como a seleção, podem afetar de forma similar a 

variância genética aditiva (Jannink 2003).  

A epistasia também pode afetar positivamente a resposta à seleção quando combinações favoráveis de 

locos que interagem entre si estão em desequilíbrio de ligação. Porém, se a seleção for reduzida, essas combinações 

favoráveis podem ser dissipadas em condições de cruzamentos aleatórios, visto que a ligação entre locos é 

continuamente quebrada por recombinação e, portanto, nestas condições o ganho seria transitório e não permanente 

(Griffing 1960; Hansen 2013). Entretanto, a manutenção e acúmulo de combinações epistáticas favoráveis podem 

ocorrer em populações base quando estas forem desenvolvidas a partir do cruzamento de linhagens aparentadas, 

linhagens do mesmo grupo heterótico ou linhagens elites recicladas (Wolf and Hallauer 1997). 

Rasmusson and Philips (1997) relataram que o ganho contínuo no melhoramento de populações depende, 

em grande parte, do acúmulo de alelos favoráveis com ação aditiva ou epistática do tipo a x a, mas que também a 
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quebra de ligação entre locos próximos e a formação de novas combinações epistáticas podem assegurar ganhos 

durante muitos ciclos de seleção, visto que novas combinações epistáticas são continuamente produzidas por 

recombinação e outras fontes de variabilidade genética e epigenética. Assim, além do aumento na resposta à seleção 

no curto prazo, há relatos de que na presença de epistasia a resposta à seleção pode se manter por mais tempo a 

longo prazo em relação à ausência de epistasia (Jannink 2003). Nesse sentido, Goodnight (2004) propôs que a 

epistasia deve ser considerada como uma possível causa da contínua resposta à seleção no programa de seleção 

recorrente de longo prazo da Universidade de Illinois para alto teor de óleo e proteína em grãos de milho, que 

apresenta atualmente mais de 100 gerações de seleção. Ainda segundo Bernardo (2010), em culturas com base 

genética estreita, a conversão da variância epistática em variância aditiva é um mecanismo específico pelo qual o 

progresso com a seleção pode ser mantido. 

Hallander and Waldmann (2007), utilizando simulações, reportaram que na presença de epistasia a x a 

pode ocorrer um aumento da variância genética aditiva durante o processo de seleção truncada e, consequentemente, 

maior resposta à seleção ao longo do tempo. Portanto, de acordo com Walsh (2005), na presença de epistasia a x a e 

de ordens superiores (a x a x a, ...) em populações de cruzamento aleatório, a resposta à seleção torna-se inflacionada, 

podendo desviar significativamente do esperado na ausência de epistasia. Isto ocorre devido à covariância genética 

entre genitores e suas progênies, a qual envolve além de efeitos aditivos, efeitos epistáticos. 

Todavia, apesar de todos os fatores expostos, Crow (2010) relatou que a variância epistática apresenta um 

efeito mínimo sobre a predição da resposta à seleção e, portanto, os melhoristas devem continuar a ignorar esse 

efeito durante o processo de seleção, pois segundo o autor, a inclusão da epistasia na predição pode ser mais 

prejudicial do que benéfica. No caso dos programas voltados para a obtenção de híbridos, Lamkey et al. (1995) 

indicam que a presença de epistasia em linhagens de milho não deve afetar significativamente os programas de 

melhoramento, uma vez que 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 das linhagens, as quais teriam boa capacidade específica de combinação. Portanto, diante de todo o 

exposto, nota-se que ainda não há um consenso sobre os efeitos da epistasia na variação e herança de caracteres 

quantitativos e nos programas de melhoramento. 

 

2.2. Interação epistasia x ambiente e sua importância em condições de déficit hídrico 

Alguns trabalhos em milho têm indicado que os efeitos epistáticos são fortemente dependentes do 

ambiente, apresentando interação significativa para caracteres de importância agronômica. Moreno-Gonzalez and 

Dudley (1981) não detectaram epistasia para diversos caracteres, mas observaram interação epistasia x ambiente 

significativa, indicando que a importância dos efeitos epistáticos foi reduzida pela interação com ambientes. Já Wolf 

and Hallauer (1997), utilizando o delineamento triple test cross (TTC), detectaram epistasia em diversos ambientes 

analisados, porém observaram que a interação epistasia x ambiente foi mais importante do que a epistasia per se. 

Utilizando marcadores moleculares, Ma et al. (2007) também identificaram interação entre os efeitos epistáticos dos 

QTL com ambientes. No entanto, outros autores têm reportado que os efeitos epistáticos são consistentes entre 

ambientes, não apresentando interação epistasia x ambiente para diversos caracteres em milho (Eta-Ndu and 

Openshaw 1999; Díaz 2011; Mendoza 2011; Silva 2011). Portanto, esses relatos indicam que são necessários estudos 

para analisar o efeito ambiental sobre a epistasia em milho. Além disso, em todos esses trabalhos os ambientes foram 
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compostos por locais, anos ou combinações de locais x anos, sendo assim, de extrema importância analisar a 

interação epistasia x ambientes quando estes diferem pela presença ou ausência de déficit hídrico. 

Segundo Zaidi et al. (2016), o melhoramento genético para a tolerância ao déficit hídrico é uma das 

prioridades da maioria dos programas de melhoramento de milho nos trópicos. Atualmente o déficit hídrico é uma 

das principais restrições para a agricultura em todo o mundo, sendo a cultura do milho severamente afetada (Almeida 

et al. 2013). Como resultado, muitas pesquisas relacionadas ao melhoramento de milho sob estresse hídrico têm sido 

conduzidas, havendo especial interesse para o Brasil, cuja produção de milho está concentrada na segunda safra, 

caracterizada pela presença de déficit hídrico no decorrer do desenvolvimento da cultura. 

Alguns trabalhos têm abordado a importância da epistasia no controle da herança de diversos caracteres 

em milho na ausência e presença de estresse hídrico. Khan et al. (2016), por meio de análises de médias de gerações, 

reportaram que a epistasia do tipo a x a foi importante na herança do caráter produção de grãos na presença de 

estresse hídrico, enquanto na ausência deste estresse foi detectada epistasia do tipo d x d. Para altura da planta foi 

detectada epistasia a x a tanto na presença como na ausência de estresse, no entanto os efeitos epistáticos foram 

superiores na presença de estresse. Para os componentes da produção, os autores relataram que a epistasia a x a foi 

importante para o caráter peso de 100 grãos apenas na ausência de estresse hídrico, enquanto as epistasias a x a, a x d 

e d x d foram detectadas para o caráter número de grãos por fileira da espiga na presença de estresse hídrico. No 

entanto, não foram realizadas análises entre essas condições ambientais para analisar a interação dos efeitos 

epistáticos x ambientes. 

Hussain et al. (2016), também utilizando a análise de médias de gerações, reportaram que os efeitos 

epistáticos para caracteres relacionados à qualidade dos grãos de milho foram importantes na herança desses 

caracteres, no entanto a magnitude e significância dos efeitos epistáticos variaram entre os diferentes regimes hídricos 

e entre as combinações de genitores. Por exemplo, para a porcentagem de proteína no grão na ausência de estresse 

hídrico, a epistasia a x d foi detectada para a maioria dos cruzamentos, em comparação aos efeitos epistáticos a x a e 

d x d, mas na presença de estresse hídrico, houve predomínio dos efeitos epistáticos a x d e d x d na maioria dos 

cruzamentos. Para o teor do aminoácido triptofano, os efeitos epistáticos a x d e d x d foram importantes para a 

maioria dos cruzamentos em ambos os regimes hídricos, enquanto que, para o teor de lisina, os efeitos epistáticos 

variaram consideravelmente entre os cruzamentos e regimes hídricos. 

Singh and Gupta (2008), utilizando o delineamento TTC em condições de déficit hídrico, reportaram a 

presença de epistasia para diversos caracteres agronômicos e fisiológicos em três diferentes populações de milho, 

indicando que a epistasia é um componente importante da herança de caracteres sob estresse hídrico. Messmer et al. 

(2009) reportaram que as interações epistáticas de QTL para produção de grãos e caracteres secundários em milho, 

sob diferentes regimes hídricos, não foram consistentes entre os experimentos de forma geral. Além disso, foi 

relatado que a estabilidade dos QTL reduziu quando os dados foram analisados de forma conjunta na presença e 

ausência de estresse hídrico, indicando que a base genética dos caracteres difere de acordo com as condições hídricas 

e, portanto, a melhor abordagem para os programas de melhoramento visando a tolerância ao déficit hídrico é a 

seleção de genótipos nesta condição.  

Em vista disso, de modo geral, são poucos os trabalhos que analisaram a presença da epistasia em milho 

sob condições de déficit hídrico e, assim, o entendimento do papel da epistasia na expressão dos caracteres sob essas 

condições é muito limitado. No entanto, a epistasia também tem sido reportada como um componente importante 

da herança de caracteres fisiológicos relacionados à tolerância ao déficit hídrico e de caracteres de importância 

agronômica sob estresse hídrico em diversas culturas, como por exemplo, em algodão (Saleem et al. 2015), 
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amendoim (Ravi et al. 2011), arroz (Sandhu et al. 2014), feijão (Hinkossa et al. 2013), grão de bico (Varshney et al. 

2014) e soja (Yang et al. 2014). 

A epistasia também tem sido identificada como um importante componente genético para a tolerância de 

diversos tipos de estresse em milho, como para acidez e salinidade do solo (Ceballos et al. 1998; Khan and McNeilly 

2005). Para Wolf and Hallauer (1997) a epistasia parece ser mais importante em ambientes extremos, como 

ambientes de alta e baixa produtividade, porém os efeitos epistáticos detectados nesse estudo foram mais 

pronunciados nos ambientes de estresse em relação aos ambientes de alta produtividade. Hauck et al. (2014) também 

fizeram essa associação entre a detecção de epistasia e ambientes extremos em milho. Jinks et al. (1973), em fumo, 

relataram que a epistasia também foi identificada com maior frequência e magnitude em ambientes extremos, porém 

populações diferentes apresentaram padrões epistáticos diferentes. Por outro lado, dentre outros autores, Velásquez 

et al. (2008) não encontraram essa relação entre ambientes extremos e a importância da epistasia. 

Desse modo, esses resultados reforçam a necessidade de se conduzir experimentos em vários ambientes a 

fim de se obter estimativas de componentes genéticos confiáveis, uma vez que a herança de caracteres quantitativos é 

complexa, podendo variar entre condições ambientais divergentes. Assim, para que haja sucesso nos programas de 

melhoramento sob condições de déficit hídrico, ou em outras condições ambientais, é necessário considerar tanto as 

interações dos locos com o ambiente, como as interações entre os locos (Bänziger and Araus 2007). 

 

2.3. Pleiotropia e sua importância na genética quantitativa 

O termo pleiotropia foi introduzido por Plate (1910) um ano após o termo epistasia (Bateson 1909), 

também para explicar inconsistências observadas na segregação mendeliana, descrito como um fenômeno em que 

um gene afeta dois ou mais caracteres. Portanto, ambos os termos são vistos como exceções do paradigma de que 

um único gene afeta um único fenótipo. Apesar disso, tanto a pleiotropia como a epistasia não devem ser 

consideradas como desvios raros das segregações mendelianas, mas sim ubíquos, sendo, portanto, componentes 

fundamentais das análises genéticas (Tyler et al. 2009; Darabos et al. 2014). 

A partir da introdução do termo, o conhecimento sobre a base genética da pleiotropia tem se expandido e 

um relato histórico completo da pleiotropia nos últimos 100 anos foi apresentado por Stearns (2010). Segundo este 

autor, muitos estudos têm analisado a extensão da pleiotropia no genoma, se universal ou modular. Fisher (1930), de 

forma implícita, e Wright (1968), de forma explícita, assumiram que a pleiotropia é universal, ou seja, qualquer gene 

de um genoma tem o potencial para afetar todos os caracteres de alguma forma, direta ou indiretamente. No entanto, 

diversos experimentos realizados para tal suposição têm suportado que a pleiotropia é limitada a conjuntos de 

caracteres relacionados, sugerindo predomínio de pleiotropia modular, em que alguns genes podem apresentar 

efeitos pleiotrópicos extensivos sobre caracteres dentro de módulos, mas de forma limitada em relação ao fenótipo 

como um todo (Welch and Waxman 2003; Stearns 2010; Balestre et al. 2012; Darabos et al. 2014; Tyler et al. 2014). 

Segundo Tyler et al. (2014), definir se a pleiotropia é universal ou modular tem impacto em como os locos 

pleiotrópicos são afetados pela seleção. 

Além disso, de modo geral, a pleiotropia tem ampla aplicação em diversas áreas da biologia (Wang et al. 

2010), com um importante papel no estudo da arquitetura genética de caracteres quantitativos, em que a análise de 

caracteres isoladamente limita o estudo da herança complexa desses caracteres e o desenvolvimento de novas 

estratégias de seleção (Balestre et al. 2012). A pleiotropia é importante para o melhoramento de plantas também por 

gerar correlações genéticas entre caracteres de importância econômica, o que pode ser observado também através do 
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desequilíbrio de ligação. No entanto, a correlação oriunda de desequilíbrio de ligação pode ser temporária em função 

da distância entre locos ligados, enquanto a correlação oriunda de locos pleiotrópicos é considerada estável (Balestre 

et al. 2012). Apesar disso, a distinção entre locos fisicamente ligados e locos pleiotrópicos é frequentemente um 

desafio (Flint and Mackay 2009). Conhecer as magnitudes dos coeficientes de correlação genética entre caracteres é 

importante no melhoramento de plantas devido às suas implicações para a seleção. Conforme Vencovsky and Barriga 

(1992), a seleção em um caráter x pode alterar a média do caráter y, ou seja, pode haver resposta correlacionada à 

seleção. Além disso, a seleção indireta para o caráter y pode ser mais eficiente selecionando-se apenas o caráter x, 

dependendo da magnitude do coeficiente de herdabilidade de x e y e do coeficiente de correlação genética entre esses 

caracteres (Falconer and Mackay 1996). 

Além da correlação genética resultante de pleiotropia e desequilíbrio de ligação, Wolf et al. (2005) 

mostraram que a epistasia também pode afetar múltiplos caracteres simultaneamente (epistasia pleiotrópica), 

afetando a covariância e correlação entre caracteres. Segundo Cheverud et al. (2004), as covariâncias oriundas de 

locos pleiotrópicos podem variar em função das interações epistáticas e, consequentemente, entre diferentes 

backgrounds genéticos, o que pode ser útil para o melhoramento genético. Portanto, a epistasia desempenha um papel 

central para que ocorram alterações nos efeitos de locos pleiotrópicos. No entanto, apesar de importante, a epistasia 

não é a única base para a alteração da pleiotropia, a qual pode ocorrer também por mutações e duplicação de locos 

pleiotrópicos (Armbruster et al. 2014). 

Assim, apesar da pleiotropia e epistasia serem amplamente subestimadas e por vezes desconsideradas nos 

estudos da arquitetura genética dos caracteres quantitativos (Darabos et al. 2014), essas são características centrais da 

arquitetura genética dos caracteres (Tyler et al. 2009), sendo consideradas fenômenos inseparáveis por diversos 

autores e, dessa forma, a análise conjunta de epistasia e pleiotropia, por meio da epistasia pleiotrópica, pode resultar 

em melhor entendimento da herança de caracteres morfologicamente ou funcionalmente correlacionados (Balestre et 

al. 2012). 

 

2.4. Metodologias para a detecção de epistasia 

Diferentes métodos têm sido utilizados na literatura para detectar a presença de epistasia em plantas. 

Entre esses, os mais conhecidos são os que se baseiam em análises de médias de gerações (Mather 1949; Hayman 

1958), na análise de cruzamentos triplos ou triple test cross (TTC) (Kearsey and Jinks 1968) e em marcadores 

moleculares e mapeamento de QTL (Kao et al. 1999; Dudley 2008). 

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, impedindo a 

interpretação individual de cada efeito (Stuber and Moll 1971). Além disso, devido aos efeitos epistáticos não serem 

unidirecionais, as metodologias baseadas em médias de gerações podem não detectar a presença de epistasia pelo 

simples fato dos efeitos epistáticos positivos e negativos poderem se anular ou apresentar valores muito pequenos 

para poderem ser detectados (Eta-Ndu and Openshaw 1999). 

O método TTC desenvolvido por Kearsey and Jinks (1968), tem se destacado nos estudos da herança dos 

caracteres quantitativos. Por se tratar de uma análise relativamente simples e altamente informativa, esse método tem 

sido utilizado para estudar a arquitetura genética de caracteres em diversas culturas, sendo capaz de testar a presença 

da epistasia e fornecer estimativas das variâncias aditiva, de dominância e epistática. 
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Com o advento dos marcadores moleculares e dos modelos de mapeamento de QTL, metodologias 

empregando estas ferramentas também têm sido utilizadas para analisar as interações entre locos envolvidos no 

controle de caracteres complexos (Kao et al. 1999; Dudley 2008). No entanto, a estimativa de epistasia entre dois 

QTL pode estar confundida por outro QTL segregante. Além disso, devido ao elevado nível de probabilidade 

estatística que incorre sobre testes múltiplos, a detecção de interações epistáticas pode ser dificultada e, nesse caso, 

seria possível que apenas interações extremamente fortes fossem detectadas. Assim, a maioria dos estudos avaliam 

apenas QTL de efeito aditivo e de dominância e o mapeamento de interações epistáticas continua sendo um desafio 

estatístico, experimental e computacional (Mackay 2014). Apesar disso, negligenciar interações epistáticas pode 

resultar em superestimação dos efeitos individuais dos QTL (Carlborg and Haley 2004). 

 

2.4.1. Triple test cross 

Originalmente, Opshal (1959) propôs o delineamento genético TTC para a detecção da epistasia em 

populações F2. Segundo o autor, na ausência de epistasia, a soma das médias dos retrocruzamentos para cada um dos 

genitores é igual a duas vezes a média resultante do retrocruzamento com a geração F1. Posteriormente, o TTC foi 

desenvolvido como uma extensão do delineamento III de Comstock and Robinson (1952) por Kearsey and Jinks 

(1968). Nesse procedimento, progênies de retrocruzamento são obtidas pelo cruzamento de uma amostra aleatória 

de n plantas de uma população F2 com três testadores, L1, L2 e L3. Os testadores L1 e L2 são as linhagens 

endogâmicas genitoras da população F2 e o testador L3 é o híbrido simples (F1) produzido do cruzamento entre L1 e 

L2. Assim, são gerados três grupos de progênies, L1i, L2i e L3i, em que L1i representa a progênie obtida do cruzamento 

envolvendo o testador L1 e a i-ésima planta F2, L2i representa a progênie obtida do cruzamento envolvendo o 

testador L2 e a i-ésima planta F2 e L3i representa o terceiro grupo de progênie, obtida do cruzamento envolvendo o 

testador L3 e a i-ésima planta F2, com i variando de 1 a n plantas F2. Dessa forma, o delineamento é constituído por 

3n progênies a serem avaliadas em experimentos com repetições. 

Nesse método, três contrastes ortogonais são calculados considerando as médias dos três grupos de 

progênies. O contraste 3ii2i1i1 L2LLC   permite testar a presença de epistasia, o contraste 

3ii2i1i2 LLLC   permite testar e estimar a variância aditiva e o contraste i2i1i3 LLC   permite testar e 

estimar a variância de dominância. Assim, o TTC fornece um teste independente para a epistasia, devido à 

ortogonalidade existente entre os contrastes. Além disso, apresenta precisão na forma em que a epistasia é testada, 

pois independe das frequências alélicas, do número de locos, do nível de endogamia e da ocorrência de desequilíbrio 

de ligação na população. O TTC permite ainda investigar populações segregantes e não-segregantes, pertencentes a 

diferentes gerações como F2, retrocruzamentos e linhagens homozigóticas, independente do sistema de reprodução 

da espécie (Kearsey and Jinks 1968). 

Diversas modificações do delineamento TTC de Kearsey and Jinks (1968) foram propostas, porém são 

baseadas apenas em dados de desempenho das progênies per se. Como nos programas de melhoramento de milho as 

linhagens endogâmicas são produzidas e selecionadas tanto por suas performances per se como pelo desempenho de 

seus híbridos, a seleção de linhagens superiores é baseada na sua capacidade geral e específica de combinação. Dessa 

forma, as linhagens são frequentemente avaliadas por meio de testecrosses e, assim, Eta-Ndu and Openshaw (1999) 

propuseram uma modificação do TTC para utilizá-lo em testecrosses. Nesta modificação são avaliados, ao invés das 

progênies per se (L1i, L2i e L3i), os testecrosses destas progênies, sendo os testadores linhagens endogâmicas. Os 
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autores demonstraram que esta modificação do TTC utilizando testadores segue o mesmo princípio do TTC original 

proposto por Kearsey and Jinks (1968). No entanto, a variância genética de testecrosses contém apenas variância 

aditiva, não sendo possível estimar a variância de dominância. Consequentemente, é possível detectar somente 

epistasia do tipo aditiva x aditiva (a x a) nessa modificação do TTC. Assim, o cruzamento das progênies provenientes 

do TTC com testadores fornece informações sobre a importância da epistasia a x a no desempenho dos testecrosses 

e sobre a interação epistasia x testador. 

Eta-Ndu and Openshaw (1999) detectaram epistasia para o caráter produção de grãos em testecrosses 

oriundos de duas populações avaliadas em cruzamentos com dois testadores, enquanto que, pela análise de médias de 

gerações, a presença de epistasia não foi evidenciada, reforçando o maior poder de detecção do TTC. Também para 

dados de testecrosses, Bauman (1959) apresentou um delineamento em que duas linhagens genitoras e seu híbrido 

simples são cruzados com linhagens testadoras, posteriormente estendido por Gorsline (1961) para híbridos simples 

e seus híbridos duplos. No entanto, este método é limitado pela detecção de apenas uma pequena parcela da epistasia 

e pela presença de desequilíbrio de ligação. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material genético 

As linhagens endogâmicas L-08-05F (grãos duros e alaranjados) e L-38-05D (grãos dentados e amarelos), 

alocadas em grupos heteróticos distintos, foram utilizadas como parentais, sendo derivadas da população IG-1 e do 

híbrido simples utilizado como genitor feminino do híbrido duplo BR-201, respectivamente, e apresentam 

divergência genética para diversos caracteres e alta capacidade específica de combinação para produção de grãos 

(Aguiar et al. 2003). Estas linhagens foram cruzadas e a geração F1 foi autofecundada para a obtenção da população 

F2. Uma amostra de 100 plantas da população F2 foi autofecundada para dar origem a 100 progênies F2:3, as quais 

foram retrocruzadas com ambas as linhagens genitoras e sua geração F1, resultando em 300 progênies de 

retrocruzamento (RC1, RC2 e RC3, respectivamente) segundo o delineamento triple test cross (TTC) (Kearsey and Jinks 

1968). Estas progênies de retrocruzamento foram cruzadas com testadores conforme modificação do TTC (Eta-Ndu 

and Openshaw 1999), sendo utilizadas as linhagens endogâmicas L-02-03D (grãos dentados e amarelos, T1) e L-04-

05F (grãos duros e alaranjados, T2) como testadoras, gerando assim 600 testecrosses (TC), sendo 300 TC1 e 300 TC2, 

respectivamente. A linhagem testadora L-02-03D foi extraída da população IG-2 e a L-04-05F da população IG-1. 

Estas linhagens pertencem a grupos heteróticos distintos e são consideradas elites por apresentarem boa 

performance per se e em cruzamentos (Santos et al. 2005; Santos 2008). 

Foram utilizadas progênies F2:3, as quais possuem em média a mesma constituição gamética da planta F2 

que lhe deu origem, ao invés das plantas F2 per se, como artifício para obter sementes suficientes de progênies de 

retrocruzamento e facilitar os cruzamentos com as linhagens genitoras e a geração F1. Os cruzamentos foram 

realizados em lotes isolados de despendoamento manual na Estação Experimental Anhembi, pertencente ao 

Departamento de Genética da ESALQ/USP, no ano agrícola 2007/08, em que as progênies F2:3 foram utilizadas 

como fêmeas em todos os cruzamentos. Foi utilizada uma proporção de três linhas de fêmeas para cada linha de 

macho, em cada lote isolado, sendo que cada linha continha 6,00 m de comprimento com 30 plantas espaçadas a 

0,20 m após o desbaste. Para que houvesse coincidência entre florescimentos, as linhas de machos foram semeadas 

em três épocas, cinco dias antes, no dia e cinco dias após a semeadura das linhas de fêmeas, sendo semeados dois 

metros para cada época de semeadura. 

Para a obtenção dos testecrosses, os cruzamentos foram realizados no inverno de 2008 em dois lotes 

isolados de despendoamento na Estação Experimental do Departamento de Genética da ESALQ/USP, de forma 

análoga àquela utilizada para obter as progênies de retrocruzamento, em que as progênies de retrocruzamento foram 

utilizadas como fêmeas e as linhagens testadoras como machos. As sementes de cada linha de fêmea foram colhidas 

separadamente, misturadas e identificadas para a montagem dos experimentos com os 300 testecrosses de cada 

testador. Todas as linhagens utilizadas foram derivadas de germoplasma tropical e desenvolvidas pelo Programa de 

Melhoramento de Milho do Departamento de Genética da ESALQ/USP. 

 

3.2. Procedimento experimental  

Os testecrosses foram avaliados nos anos agrícolas de 2008/09 e 2009/10 em dez ambientes, sendo a 

combinação local x ano agrícola considerada como um ambiente distinto. Os locais de avaliação foram nas Estações 



20 

Experimentais Anhembi, Areão e Caterpillar, todas pertencentes à ESALQ/USP e localizadas no município de 

Piracicaba, SP. No decorrer das avaliações, verificou-se que em alguns experimentos, apesar de não ter sido 

mensurada, houve uma deficiência hídrica acentuada, a qual resultou em queda na produtividade média de 38,90% 

nos testecrosses avaliados em ambientes sob estresse hídrico em relação aos ambientes sem estresse hídrico. Assim, 

os ambientes foram divididos em dois grupos, sem e com estresse hídrico (Tabela 1). Procedimentos similares foram 

adotados por DeLougherty and Crookston (1979), Veldboom and Lee (1996a, b), Wolf and Hallauer (1997) e Austin 

and Lee (1998). No grupo sem estresse hídrico (SE) houve irrigação suplementar quando necessária em três dos 

cinco ambientes, enquanto no grupo com estresse hídrico (CE) nenhum ambiente recebeu irrigação. O preparo do 

solo e demais tratos culturais foram realizados da mesma forma em todos os ambientes, seguindo recomendações 

técnicas. 

 

Tabela 1. Grupos e seus respectivos ambientes, locais, anos agrícolas, datas de plantio, presença ou ausência de irrigação e 
produtividade de grãos 

Grupo Ambiente Localização c Ano 
Agrícola 

Data de 
Plantio Irrigação Produtividade de 

grãos (t ha-1) d 

SE
 a  

1 E. E. Anhembi-I 2008/09 19/11/08 presente 10,06 

2 E. E. Anhembi-III 2008/09 18/11/08 presente 9,79 

3 E. E. Caterpillar-I 2009/10 10/11/09 ausente 9,26 

4 E. E. Anhembi-I 2009/10 04/11/09 presente 9,00 

5 E. E. Areão 2008/09 10/12/08 ausente 8,74 
       

Média      9,37 
       

CE
 b  

6 E. E. Anhembi-IV 2009/10 21/12/09 ausente 6,93 

7 E. E. Anhembi-II 2008/09 12/01/09 ausente 6,91 

8 E. E. Anhembi-II 2009/10 25/11/09 ausente 6,49 

9 E. E. Caterpillar-I 2008/09 14/01/09 ausente 4,47 

10 E. E. Caterpillar-II 2009/10 11/02/10 ausente 3,83 
       

Média      5,73 
a Sem estresse hídrico. 
b Com estresse hídrico. 
c Estação experimental (E.E.). 
d Médias gerais referentes aos 600 testecrosses. 

 

Os TC1 e TC2 foram avaliados em experimentos separados, porém em áreas adjacentes no mesmo 

ambiente. O delineamento experimental utilizado foi o α-látice 15x20, no esquema fatorial duplo, com duas 

repetições por ambiente, em que o primeiro fator corresponde aos testecrosses referentes à i-ésima planta F2 (i = 1, 

..., 100) e o segundo fator aos testecrosses referentes à j-ésima geração de retrocruzamento (j = 1, 2, 3). Cada parcela 

foi constituída de uma linha de 4,00 m com espaçamento entre plantas de 0,20 m e entre parcelas de 0,80 m, 

correspondendo, após o desbaste, a uma população de 62.500 plantas ha-1. 

Foram coletados dados dos caracteres florescimento masculino e feminino: número de dias transcorridos 

desde a data do plantio até que 50,00% das plantas da parcela apresentassem antese e estilo-estigmas visíveis, 



21 
 

respectivamente; altura da planta e da espiga: em cm, obtidos após o florescimento, em cinco plantas competitivas 

mensuradas a partir do nível do solo à altura da inserção da folha bandeira e à inserção da primeira espiga, 

respectivamente; estande: número total de plantas em cada parcela na época da colheita; plantas acamadas: obtido na 

época da colheita, em número total de plantas apresentando ângulo de inclinação em relação ao vertical igual ou 

maior que 30º; plantas quebradas: número total de plantas com o colmo quebrado abaixo da primeira espiga; número 

de espigas: total de espigas em cada parcela, em que, espigas pequenas, mal formadas, com poucos grãos e/ou fora 

dos padrões da parcela foram reunidas em grupos de duas ou mais e consideradas como uma única espiga; produção 

de grãos: peso de grãos da parcela, em gramas parcela-1; e, umidade de grãos: em %, mensurada em amostras 

retiradas de cada parcela. Ressalte-se que os caracteres florescimento masculino e feminino foram avaliados em 

apenas oito ambientes. 

Os caracteres utilizados nas análises foram: produção de grãos (PG), em t ha-1, ajustado para 15,50% de 

umidade e estande médio; acamamento e quebramento de plantas (ACQ), obtido pela divisão entre o somatório de 

plantas acamadas e quebradas e o estande, transformado para 50,0%x  , em que %x  é a porcentagem de plantas 

acamadas e quebradas na parcela, ajustado para o estande médio e expresso em porcentagem; prolificidade (PROL), 

obtido pela divisão entre o número de espigas e o estande, expresso em espigas planta-1 (esp pl-1) e ajustado para o 

estande médio; altura da planta (AP), em cm planta-1 (cm pl-1), sendo a média de cinco plantas por parcela; altura da 

espiga (AE), em cm pl-1, sendo a média de cinco plantas por parcela; posição relativa da espiga (PRE): AE/AP; 

florescimento feminino (FF), em dias; florescimento masculino (FM), em dias; e, intervalo entre florescimentos (IF): 

FF – FM, em dias. 

 

3.3. Análises de variâncias 

As análises de variâncias foram realizadas utilizando o PROC GLM do programa computacional SAS 9.2 

(SAS Institute Inc 2008). A distribuição dos dados foi testada para normalidade dos resíduos a partir do teste de 

Shapiro-Wilk (Shapiro and Wilk 1965) e as variâncias dos erros foram testadas para homogeneidade, utilizando o 

teste de Hartley (Hartley 1950) antes de proceder cada análise. 

As análises de variâncias individuais foram realizadas para cada caráter e experimento, utilizando o 

seguinte modelo matemático, eq. (1): 

 

    ijklklkijjiijkl brpggpY   (1) 

 

em que, ijklY  é o valor referente ao testecross proveniente da i-ésima planta F2, na j-ésima geração de 

retrocruzamento, no l-ésimo bloco, na k-ésima repetição;  é a média geral; ip  é o efeito aleatório de testecross 

referente à i-ésima planta F2, sendo i = 1, ..., 100; jg é o efeito fixo da j-ésima geração de retrocruzamento, sendo j = 

1, 2, 3;  ijpg  é o efeito aleatório da ij-ésima interação testecrosses x gerações de retrocruzamento; kr  é o efeito 

aleatório da repetição k, sendo k = 1, 2;  klb  é o efeito aleatório do bloco l dentro da repetição k, sendo l = 1, ..., 20; 

ijkl  é o erro experimental associado à observação ijklY . 
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Posteriormente, foram realizadas análises de variâncias conjuntas por grupo de ambientes sem e com 

estresse hídrico, utilizando as médias ajustadas e os quadrados médios dos erros efetivos das análises de variâncias 

individuais, com base no seguinte modelo matemático, eq. (2): 

 

        ijmijmjmimmijjiijm pgegepeepggpY   (2) 
 

em que, ijmY  é o valor referente ao testecross proveniente da i-ésima planta F2, na j-ésima geração de 

retrocruzamento, no m-ésimo ambiente;  é a média geral; ip  é o efeito aleatório de testecross referente à i-ésima 

planta F2, sendo i = 1, ..., 100; jg é o efeito fixo da j-ésima geração de retrocruzamento, sendo j = 1, 2, 3;  ijpg  é o 

efeito aleatório da ij-ésima interação testecrosses x gerações de retrocruzamento; me  é o efeito aleatório do m-ésimo 

ambiente, sendo m = 1, ..., 5;  impe é o efeito aleatório da im-ésima interação testecrosses x ambientes;   jmge  é o 

efeito aleatório da jm-ésima interação gerações de retrocruzamento x ambientes;  ijmpge  é o efeito aleatório da ijm-

ésima interação testecrosses x gerações de retrocruzamento x ambientes; ijm  é o erro efetivo médio associado à 

observação ijmY  (ANEXO A). 

 

As análises de variâncias conjuntas entre os grupos de ambientes foram realizadas utilizando as médias 

ajustadas e os quadrados médios dos erros efetivos das análises de variâncias individuais, por meio do seguinte 

modelo matemático, eq. (3): 

 

                      ijmnnijmnjmnimnmijnjninnijjiijmn pgegepeepgsgspsspggpY   (3) 
 

em que, ijmnY  é o valor referente ao testecross proveniente da i-ésima planta F2, na j-ésima geração de 

retrocruzamento, no m-ésimo ambiente, no n-ésimo grupo de ambientes;  é a média geral; ip  é o efeito aleatório de 

testecross referente à i-ésima planta F2, sendo i = 1, ..., 100; jg é o efeito fixo da j-ésima geração de retrocruzamento, 

sendo j = 1, 2, 3;  ijpg  é o efeito aleatório da ij-ésima interação testecrosses x gerações de retrocruzamento; ns  é o 

efeito fixo do n-ésimo grupo de ambientes, sendo n = 1, 2;  inps  é o efeito aleatório da in-ésima interação 

testecrosses x grupos de ambientes;   jngs  é o efeito aleatório da jn-ésima interação gerações de retrocruzamento x 

grupos de ambientes;  ijnpgs  é o efeito aleatório da ijn-ésima interação testecrosses x gerações de retrocruzamento x 

grupos de ambientes;  nme  é o efeito aleatório do m-ésimo ambiente dentro do n-ésimo grupo de ambientes, sendo 

m = 1, ..., 5;    nimpe  é o efeito aleatório da im-ésima interação testecrosses x ambientes dentro do n-ésimo grupo de 

ambientes;    njmge  é o efeito aleatório da jm-ésima interação gerações de retrocruzamento x ambientes dentro do n-

ésimo grupo de ambientes;    nijmpge  é o efeito aleatório da ijm-ésima interação testecrosses x gerações de 
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retrocruzamento x ambientes dentro do n-ésimo grupo de ambientes; ijmn  é o erro efetivo médio associado à 

observação ijmnY  (ANEXO B). 

 

3.4. Detecção de epistasia nas análises de variâncias 

A presença de epistasia foi testada nas análises de variâncias individuais e conjuntas para os diferentes 

caracteres através da decomposição das fontes de variação gerações de retrocruzamento (GRC) e sua interação com 

testecrosses (TC x GRC). A fonte de variação GRC foi decomposta em dois contrastes ortogonais, C1 = GRC1 – GRC2 e 

C2 = GRC1 + GRC2 – 2GRC3, em que o contrataste C2 testa o efeito epistático médio. A fonte de variação TC x GRC 

foi decomposta em duas outras fontes, TC x C1 e TC x C2, sendo que TC x C1 testa os desvios da epistasia, os quais 

são atribuídos ao desequilíbrio de ligação (Eta-Ndu and Openshaw 1999) e a interação TC x C2 testa o efeito 

epistático em testecrosses. 

Por meio do somatório das somas de quadrados do contraste C2 e da interação TC x C2 foi obtida a soma 

de quadrados para a epistasia total (Z), conforme Kearsey and Pooni (1996) (ANEXO C). As interações dos efeitos 

epistáticos médios x grupos de ambientes (C2 x S) e dos efeitos epistáticos de testecrosses x grupos de ambientes (TC 

x C2 x S) foram obtidas pelo desdobramento das fontes de variação GRC x S e TC x GRC x S, respectivamente, por 

meio das análises de variâncias conjuntas entre os grupos de ambientes sem e com estresse hídrico. O somatório das 

somas de quadrados das fontes C2 x S e TC x C2 x S forneceram a soma de quadrados para testar a significância da 

interação epistasia total x grupos de ambientes (Z x S). Os testes F para avaliar as significâncias dos efeitos 

epistáticos e suas interações estão apresentados nos ANEXOS A e B. 

 

3.5. Estimativas dos efeitos epistáticos em testecrosses de plantas F2 

Uma vez detectada a presença de epistasia para os diversos caracteres, segundo as análises de variâncias 

conjuntas para cada grupo de ambientes, SE e CE, os efeitos epistáticos (Zi) foram estimados para cada testecross 

conforme Eta-Ndu and Openshaw (1999), eq. (4): 

 

iii RC32RC1RCi G2GGZ   (4) 
 

em que, iZ  é o efeito epistático do testecross referente à i-ésima planta F2, sendo i = 1, ..., 100; 
i1RCG  é a média do 

testecross referente à i-ésima planta F2 na geração de retrocruzamento 1 (genitor recorrente L-08-05F); 
i2RCG  é a 

média do testecross referente à i-ésima planta F2 na geração de retrocruzamento 2 (genitor recorrente L-38-05D); 

i3RCG  é a média do testecross referente à i-ésima planta F2 na geração de retrocruzamento 3 (parental recorrente F1). 

 

O teste t foi utilizado para testar a significância dos efeitos epistáticos para cada testecross aos níveis de 

0,05 e 0,01 de probabilidade, conforme eq. (5): 
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(5) 

 

em que, it  é o teste t bicaudal para o testecross referente à i-ésima planta F2; o numerador da equação é o valor em 

módulo do efeito epistático (Zi); 6 é o valor referente ao somatório dos quadrados dos coeficientes de 
i1RCG , 

i2RCG

e 
i3RCG ; QM  é o quadrado médio do erro efetivo médio das análises de variâncias conjuntas para cada grupo de 

ambientes; K e M referem-se ao número de repetições por ambientes e ambientes de cada grupo, respectivamente. 

 

A seguir, foi verificada a coincidência de testecrosses com efeitos epistáticos significativos para um 

mesmo caráter entre os grupos SE e CE e entre os testadores. Também foram analisados os sinais (se positivos ou 

negativos) dos efeitos epistáticos significativos e o número de testecrosses com efeitos epistáticos significativos 

simultaneamente para mais de um caráter. 

 

3.6. Interação efeitos epistáticos x testadores 

Para testar a interação dos efeitos epistáticos x testadores, foram realizadas análises de variâncias para cada 

caráter utilizando as estimativas dos efeitos epistáticos (Zi), através do seguinte modelo matemático, eq. (6): 

 

iknkninnikkiikn )ts()ps(s)pt(tpZ   (6) 
 

em que, iknZ  é o efeito epistático estimado para o testecross referente à i-ésima planta F2, para o k-ésimo testador, 

no n-ésimo grupo de ambientes;   é a média geral; ip  é o efeito aleatório do efeito epistático do testecross referente 

à i-ésima planta F2, sendo i = 1, ..., 100; kt  é o efeito fixo do k-ésimo testador, sendo k = 1, 2; ik)pt( é o efeito 

aleatório da ik-ésima interação efeitos epistáticos x testadores; ns  é o efeito fixo do n-ésimo grupo de ambientes, 

sendo n = 1, 2; in)ps(  é o efeito aleatório da in-ésima interação efeitos epistáticos x grupos de ambientes; kn)ts(  é o 

efeito aleatório da kn-ésima interação testadores x grupos de ambientes; ikn  é o efeito aleatório da ikn-ésima 

interação efeitos epistáticos x testadores x grupos de ambientes, sendo o erro do modelo. O teste F para testar a 

significância da interação efeitos epistáticos x testadores foi realizado pela eq. (7): 

 

ErroTCxT)GLGL( QMQMF
Erro;TCxT

  (7) 
 

em que, TCxTQM  é o quadrado médio da interação efeitos epistáticos x testadores; ErroQM  é o quadrado médio da 

interação efeitos epistáticos x testadores x grupos de ambientes; TCxTGL  é o grau de liberdade associado ao 

TCxTQM ; ErroGL  é o grau de liberdade associado ao ErroQM . 
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Como análise complementar à interação dos efeitos epistáticos x testadores, obteve-se estimativas do 

coeficiente de correlação de Pearson entre os Zi de cada testador, utilizando o PROC CORR do programa 

computacional SAS 9.2 (SAS Institute Inc 2008). Também foram estimados coeficientes de correlação de Pearson 

entre os Zi e as médias gerais de testecrosses e, também, entre os Zi e as médias das gerações de retrocruzamento 

GRC1 e GRC2, pelo mesmo procedimento. 

 

3.7. Estimativas dos componentes de variância e coeficientes de herdabilidade 

A partir das esperanças matemáticas dos quadrados médios das análises de variâncias conjuntas 

(ANEXOS A e B), foram estimados os componentes de variância dos testecrosses apenas quando estes diferiram de 

zero, com base nas análises de variâncias conjuntas, para cada caráter e testador, de acordo com os procedimentos 

sugeridos por Hicks and Turner (1999). Foram estimados os seguintes componentes de variância eq. (8 a 13): 

 

Variância fenotípica com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ), eq. (8): 

 

KJMNQMˆ TC
2
FTC

  (8) 
 

em que, K é o número de repetições; J é o número de gerações de retrocruzamento; M é o número de ambientes de 

cada grupo (SE e CE); N é o número de grupos de ambientes, sendo igual a 1 para as análises de variâncias conjuntas 

de cada grupo. 

 

Variância genética de testecrosses ( 2
TĈ ) para análises de variâncias conjuntas de cada grupo, eq. (9), e 

entre os grupos, eq. (10): 

 

  KJMQMQMˆ TCxETC
2
TC   (9) 

 

  KJMNQMQMˆ S/TCxETC
2
TC   (10) 

 

Variância da interação testecrosses x ambientes ( 2
TCxÊ ) para análises de variâncias conjuntas de cada 

grupo e testecrosses x ambientes dentro de grupos ( 2
S/TCxÊ ) para análises de variâncias conjuntas entre os grupos, 

eq. (11 e 12), respectivamente: 

 

  KJQMQMˆ TCxE
2
TCxE   (11) 

 

  KJQMQMˆ S/TCxE
2

S/TCxE   (12) 
 

Variância da interação testecrosses x grupos de ambientes ( 2
TCxŜ ) para análises de variâncias conjuntas 

entre os grupos, eq. (13): 
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  KJMQM QMˆ S/TCxETCxS
2
TCxS   (13) 

 

As estimativas de variância aditiva de testecrosses ( 2
ATC

̂ ) e suas interações com ambientes ( 2
xEATC

̂ ), 

com ambientes dentro de grupos ( 2
S/xEATC

̂ ) e com grupos de ambientes ( 2
xSATC

̂ ) foram obtidas segundo 

Bernardo (2010) pelas eq. (14 a 17), respectivamente: 

 
2
TC

2
A ˆ4ˆ

TC
  (14) 

 
2
TCxE

2
xEA ˆ4ˆ 

TC
  (15) 

 
2

S/TCxE
2

S/xEA ˆ4ˆ 
TC

  (16) 
 

2
TCxS

2
xSA ˆ4ˆ 

TC
  (17) 

 

As estimativas de variância epistática de testecrosses ( 2
Ẑ ) e suas interações com ambientes ( 2

ZxE ̂ ), com 

ambientes dentro de grupos ( 2
S /ZxÊ ) e com grupos de ambientes ( 2

ZxS ̂ ) foram estimadas conforme eq. (18 a 22): 

 

Para análises de variâncias conjuntas de cada grupo, eq. (18 e 19): 

 

  KMQM QMˆ ZxEZ
2
Z   (18) 

 

  KQM  QMˆ ZxE
2
ZxE   (19) 

 

Para análises de variâncias conjuntas entre os grupos, eq. (20 a 22): 

 

  KMNQM QMˆ S/ZxEZ
2
Z   (20) 

 

  KQM QM ˆ S/ZxE
2

S/ZxE   (21) 
 

  KMQM QMˆ S/ZxEZxS
2
ZxS   (22) 

 

Foram também estimados os coeficientes de herdabilidade com base em médias de testecrosses ( 2
XTC

ĥ ) 

para cada caráter e testador, de acordo com a eq. (23): 

 

2
F

2
TC2

X
TC

TC ˆ
ˆ

ĥ



  (23) 
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Os intervalos de confiança para os componentes de variância e coeficientes de herdabilidade foram 

calculados seguindo os procedimentos apresentados por Burdick and Graybill (1992), eq. (24), e Knapp et al. (1985), 

eq. (25 a 26), respectivamente: 

 

  2
025,0;n

2
GL2

2
975,0;n

2
GL

95,0ˆ
GLGL

2
χ

ˆn
≤ˆ   ≤

χ

ˆn
IC





  (24) 

 

em que,   95,0ˆ 2IC 
 é o intervalo de confiança para o componente de variância ( 2̂ ) ao nível de 95,00% de 

probabilidade; 2
975,0;nGL

χ  e 2
025,0;nGL

χ  referem-se aos valores tabelados de 2  com GLn  graus de liberdade a 97,50% 

e 2,50% de probabilidade, respectivamente. A expressão de Satterthwaite (1946) foi utilizada para estimar o número 

de graus de liberdade associados aos componentes de variância. 

 

Intervalos de confiança para os coeficientes de herdabilidade para as análises de variâncias conjuntas de 

cada grupo, eq. (25), e entre os grupos, eq. (26): 

 

     
TCxETC

TC
TCxETC

2
TCX GL;GL;025,0TCxETC

2
X

GL;GL;975,0TCxETC
95,0ĥ FQMQM

11  ĥ   
FQMQM

11IC  ≤≤  (25) 

 

     
S/TCxETC

TC
S/TCxETC

2
TCX GL;GL;025,0S/TCxETC

2
X

GL;GL;975,0S/TCxETC
95,0ĥ FQMQM

11  ĥ   
FQMQM
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em que,   95,0ĥ2
TCX

IC  é o intervalo de confiança para os coeficientes de herdabilidade com base em médias de 

testecrosses ao nível de 95,00% de probabilidade; 
TCxETC GL;GL;975,0F , 

S/TCxETC GL;GL;975,0F  e, 
TCxETC GL;GL;025,0F , 

S/TCxETC GL;GL;025,0F , referem-se aos valores tabelados de F a 97,50% e 2,50% de probabilidade, respectivamente, 

com os graus de liberdade das fontes de variação de testecrosses ( TCGL ) e interação testecrosses x ambientes             

( TCxEGL ) ou interação testecrosses x ambientes dentro de grupos ( S/TCxEGL ) das análises de variâncias conjuntas 

(ANEXOS A e B). 

 

Os intervalos de confiança foram utilizados para a comparação das estimativas dos componentes de 

variância e dos coeficientes de herdabilidade, sendo que duas estimativas foram consideradas diferentes entre si (p ≤ 

0,05), se e somente se, uma estimativa não estiver dentro do intervalo de confiança da outra. 

 

3.8. Estimativas de covariâncias e coeficientes de correlação 

As médias ajustadas das análises de variâncias individuais foram somadas para cada par de caracteres e, a 

partir dessas, foram realizadas análises de variâncias conjuntas por grupo de ambientes sem e com estresse hídrico e 

entre os grupos de ambientes com base nos modelos matemáticos apresentados nas eq. (2 e 3). Ressalte-se que para 
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as combinações de caracteres envolvendo florescimento masculino, florescimento feminino e intervalo entre 

florescimentos, apenas as médias ajustadas das análises de variâncias individuais de oito ambientes foram utilizadas 

para todos os caracteres. Posteriormente, foram realizadas as análises de covariâncias conjuntas, sendo os produtos 

médios (PMxy) calculados conforme Vencovsky and Barriga (1992), eq. (27): 

 

  yxzxy QM  QM QM2/1PM   (27) 
 

em que, xQM , yQM  e zQM  referem-se aos quadrados médios das análises de variâncias conjuntas para o caráter 

x, y e z, sendo z = x + y. 

 

Seguindo o mesmo procedimento das análises de variâncias, foram estimados os componentes de 

covariância, eq. (28 a 32), a partir das esperanças matemáticas dos produtos médios das análises de covariâncias 

(ANEXOS D e E). 

 

Covariâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses (
xyTCFvôC ), eq. (28): 

 

KJMNPMvôC
xyxyTC TCF   (28) 

 

em que, K é o número de repetições; J é o número de gerações de retrocruzamento; M é o número de ambientes de 

cada grupo (SE e CE); N é o número de grupos de ambientes, sendo igual a 1 para as análises de covariâncias 

conjuntas de cada grupo. 

 

Covariâncias genéticas de testecrosses (
xyTCvôC ) para análises de covariâncias conjuntas de cada grupo, eq. 

(29), e entre os grupos, eq. (30): 

 

  KJMPMPMvôC
xyxyxy TCxETCTC   (29) 

 

  KJMNPMPMvôC
xyxyxy S/TCxETCTC   (30) 

 

Covariâncias epistáticas totais de testecrosses (
xyZvôC ) para análises de covariâncias conjuntas de cada 

grupo, eq. (31), e entre os grupos, eq. (32): 

 

  KMPMPMvôC
xyxyxy ZxEZZ   (31) 

 

  KMNPMPMvôC
xyxyxy S/ZxEZZ   (32) 
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Também foram obtidas as covariâncias dos efeitos epistáticos de testecrosses referentes às plantas F2        

(
xyZivôC ), a partir dos valores estimados de Zi, utilizando o PROC CORR do programa computacional SAS 9.2 (SAS 

Institute Inc 2008). 

As significâncias dos produtos médios de cada fonte de covariação e das estimativas dos componentes de 

covariância foram testadas utilizando a adaptação do teste de Pillai (Tn) apresentada por Silva (2015), o qual avalia a 

independência de dois conjuntos de variáveis. Esse teste se aproxima à uma distribuição de qui-quadrado com um 

grau de liberdade ( 2
1

d

nT → ) e é dado pelas eq. (33 e 34) para os produtos médios e componentes de covariância, 

respectivamente. 

 

 
yx

2
xy

FC
2
1

d

n QMQM
PM

GLT →  (33) 

 

em que, FCGL  refere-se ao grau de liberdade associado à respectiva fonte de covariação. 

 

 
2
y

2
x

2
xy

FC
2
1

d

n
Cov

GLT


→  (34) 

 

em que, xyCov  é o componente de covariância entre os caracteres x e y; 2
x  e 2

y  são as variâncias dos caracteres x e 

y, respectivamente. 

 

Com os valores obtidos das eq. (33 e 34) foram testadas as hipóteses H0:PMxy=0 e H0:Covxy=0, 

respectivamente, com um grau de liberdade e aos níveis α de 0,05 e 0,01 de probabilidade, em que, os valores 

calculados se maiores que os valores de 2
,1   tabelados, rejeitou-se H0. Ressalte-se que um produto médio que não 

difere de zero implica em uma covariância fenotípica também não significativa, porém não impede que as 

covariâncias que o compõem sejam diferentes de zero, uma vez que estas covariâncias podem apresentar sinais 

opostos (positivos ou negativos). 

Quando detectadas significâncias para 
xyTCFvôC , 

xyTCvôC , 
xyZvôC  e respectivos componentes de variâncias, 

foram calculados os coeficientes de correlação fenotípica (
xyFr̂ ), genética aditiva (

xyGr̂ ) e epistática total (
xyZr̂ ), 

respectivamente, entre os caracteres para os grupos SE e CE e entre os caracteres envolvendo os dois grupos de 

ambientes conjuntamente, eq. (35 a 37). De forma similar, obteve-se os coeficientes de correlação dos efeitos 

epistáticos de testecrosses (
xyZir̂ ) a partir dos valores estimados de Zi apenas quando 

xyZivôC  diferiu de zero, 

utilizando o PROC CORR do SAS 9.2 (SAS Institute Inc 2008). 
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yTCxTCxyTCxy FFFF
ˆˆvôCr̂  (35) 

 

em que, 
xTCF̂  e 

yTCF̂  são os desvios padrão das estimativas de variâncias fenotípicas com base em médias de 

testecrosses para os caracteres x e y, respectivamente. 

 

  




 

yTCxTCxyTCyTCxTCxyTCxy AAAG ˆˆvôCˆˆvôCr̂  (36) 

 

em que, 
xTĈ  e 

yTĈ  são os desvios padrão das estimativas de variâncias genéticas de testecrosses para os 

caracteres x e y, respectivamente; 
xyTCAvôC  é a covariâncias aditiva de testecrosses (

xyTCxyTC
vôC4vôC A  ); 

xTCÂ  e 

yTCÂ  são os desvios padrão das estimativas de variâncias aditivas de testecrosses para os caracteres x e y, 

respectivamente. 

 

 
yxxyxy ZZZZ ˆˆvôCr̂   (37) 

 

em que, 
xẐ  e 

yẐ  são os desvios padrão das estimativas de variâncias epistáticas de testecrosses para os caracteres 

x e y, respectivamente.  

 

O teste t foi utilizado para testar as significâncias das estimativas dos coeficientes de correlações 

fenotípicas, genéticas e epistáticas, eq. (38): 

 

xyr̂xy ˆr̂t   (38) 
 

em que, 
xyr̂̂ é a estimativa do desvio padrão associado ao coeficiente de correlação ( xyr̂ ). As estimativas de 

xyr̂̂  

para a 
xyGr̂  foram obtidas segundo Vencovsky and Barriga (1992) e foram adaptadas para a 

xyZr̂  seguindo os 

mesmos procedimentos (ANEXO F). As significâncias de 
xyGr̂ e 

xyZr̂ devem ser interpretadas com ressalvas devido 

aos erros associados aos componentes para se obter os seus respectivos desvios padrão. 

Posteriormente, com as matrizes de correlações (
xyFr̂ , 

xyGr̂ , 
xyZr̂  e 

xyZir̂ ) foram obtidas redes ponderadas 

de correlação, utilizando o pacote qgraph (Epskamp et al. 2012) através do programa computacional R versão 2.15.3 

(R Development Core Team 2013). Nos gráficos, correlações positivas apresentam linhas na coloração verde, 

enquanto as negativas na coloração vermelha, além disso a espessura das linhas representa a magnitude das 

correlações e a proximidade dos nós indica a formação de agrupamentos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Médias e precisão experimental 

As médias gerais para produção de grãos (PG) considerando todos os experimentos foram de 7,81 t ha-1 e 

7,29 t ha-1 para os testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), variando de 6,06 t ha-1 a 

8,65 t ha-1 e de 6,06 t ha-1 a 7,97 t ha-1, respectivamente (Tabela 2). Portanto, a linhagem testadora L-02-03D resultou 

em testecrosses com produção de grãos superior e maior intervalo de variação em relação aos testecrosses oriundos 

da linhagem testadora L-04-05F. Ressalte-se que os estreitos intervalos de confiança das médias de todos os 

caracteres evidenciam a boa qualidade dos dados (Tabelas 2 a 4). 

No grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), a média geral do caráter PG para o TC1 foi de 9,86 t  

ha-1 e variou de 7,83 t ha-1 a 11,02 t ha-1, enquanto para o TC2 foi de 8,88 t ha-1, variando de 7,71 t ha-1 a 9,69 t ha-1. 

Já no grupo de ambientes com estresse hídrico (CE), a média geral de PG para o TC1 foi de 5,75 t ha-1 e variou de 

4,29 t ha-1 a 6,56 t ha-1, para o TC2 foi de 5,70 t ha-1, variando de 4,40 t ha-1 a 6,33 t ha-1. Assim, o TC1 foi mais 

produtivo no grupo SE, enquanto no grupo CE não houve diferença significativa entre TC1 e TC2, porém, a 

amplitude de variação foi maior para o TC1 em ambos os grupos de ambientes. Considerando os demais caracteres, 

tanto no grupo SE como no grupo CE, o TC1 apresentou menor altura da espiga (AE), menor posição relativa da 

espiga (PRE) e menor intervalo entre florescimentos (IF) em relação ao TC2, enquanto este último apresentou maior 

prolificidade (PROL), maior precocidade para florescimento masculino (FM) e menor altura da planta (AP). Para os 

caracteres florescimento feminino (FF) e acamamento e quebramento de plantas (ACQ), o TC1 foi mais precoce no 

grupo SE e apresentou menor ACQ no grupo CE, enquanto o TC2 apresentou menor FF no grupo CE e menor 

ACQ no grupo SE (Tabelas 5 a 10). 

O estresse hídrico afetou a expressão de todos os caracteres para ambos TC1 e TC2. Para o caráter PG 

verificou-se uma redução na produtividade no grupo CE em relação ao grupo SE de 4,11 t ha-1 (41,67%) e 3,18 t ha-1 

(35,85%) para o TC1 e TC2, respectivamente. No entanto, a menor queda de produtividade observada no TC2 se 

deve à menor PG apresentada no grupo SE em relação ao TC1 e não à uma menor susceptibilidade ao estresse 

hídrico, uma vez que no grupo CE, TC1 e TC2 apresentaram médias similares (Tabelas 5 e 8). Assim, pode-se inferir 

que o TC1 apresentou melhor resposta à melhoria do ambiente, ou seja, à maior disponibilidade hídrica. 

Para o caráter ACQ, enquanto o TC1 apresentou redução de 28,13% no grupo CE em relação ao grupo 

SE, o TC2 apresentou aumento de 14,43%. Para o caráter PROL houve redução de 11,71% e 5,44% para o TC1 e 

TC2, respectivamente. Os caracteres relacionados com a estatura das plantas (AP, AE e PRE) apresentaram reduções 

similares para ambos TC1 e TC2, de aproximadamente 25,00%, 35,00% e 13,00% para AP, AE e PRE, 

respectivamente. Os caracteres relacionados ao florescimento (FM, FF e IF) também apresentaram alterações 

similares para ambos TC1 e TC2, sendo que para os caracteres FM e FF houve pequeno aumento no grupo CE 

(2,80%) e para o caráter IF houve redução de aproximadamente 5,50% em relação ao grupo SE (Tabelas 5 a 10). 

Portanto, em geral, o estresse hídrico resultou em plantas menos produtivas, de menor estatura e mais 

tardias, porém com intervalo entre florescimentos reduzido em relação a uma condição ambiental favorável. Deve-se 

destacar que o caráter PG foi o mais afetado pelo déficit hídrico, apresentando redução acentuada de produtividade 

(Tabelas 5 a 10). 

Em ambientes com estresse hídrico, a queda de produtividade em milho já é esperada, Ziyomo and 

Bernardo (2013) relataram redução de 48,33% para PG em testecrosses de milho avaliados em ambientes com 
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estresse hídrico em relação aos ambientes sem estresse hídrico, enquanto Beyene et al. (2016) observaram reduções 

mais severas, variando de 61,50% a 67,61% para diferentes populações de testecrosses. Com relação ao caráter ACQ, 

Ziyomo and Bernardo (2013) relataram redução de 63,07% na porcentagem de plantas quebradas nos ambientes com 

estresse hídrico quando comparados aos ambientes favoráveis. Para o caráter PROL, Bolaños and Edmeades (1996) 

observaram reduções variando de 27,37% a 51,59% para dois níveis de estresse hídrico em progênies S1 e S2:3 em 

relação aos ambientes favoráveis. A redução para o caráter AP também foi observada por Ziyomo and Bernardo 

(2013), os quais relataram redução de 25,10%, e Beyene et al. (2016), que verificaram reduções variando de 22,50% a 

26,70%, valores esses próximos aos obtidos neste trabalho. Para os caracteres relacionados ao florescimento, Araus 

et al. (2012) relataram que o FM é pouco afetado pelo estresse hídrico, diferentemente do FF, em que o crescimento 

do estilo-estigma é retardado pelo déficit hídrico, ocasionando um aumento no IF. Neste sentido, Ziyomo and 

Bernardo (2013) relataram aumentos do IF na ordem de 400,00%. No entanto, neste trabalho os caracteres FM e FF 

apresentaram variações similares entre os grupos de ambientes e, portanto, foram observadas pequenas alterações no 

IF entre os grupos SE e CE. Beyene et al. (2016) relataram redução do IF em ambientes com estresse hídrico, 

variando de 2,41% a 17,80%, enquanto algumas populações de testecrosses apresentaram aumento do IF, variando 

de 5,68% a 36,84%, em relação aos ambientes sem estresse hídrico. 

Assim, as variações nas médias gerais dos caracteres dependem da intensidade do estresse hídrico 

ocorrido, da fase fenológica em que os genótipos estão sob estresse e das populações analisadas. Além disso, 

especificamente para o caráter FM, baixas temperaturas e reduções na radiação solar podem atrasar a antese (Hayashi 

et al. 2015). Portanto, as datas de plantio (Tabela 1) também podem ter influenciado para que o IF tenha sido menor 

no grupo CE, ao contrário do esperado. 

Nas análises de variâncias conjuntas, o coeficiente de variação (CV) no grupo SE para PG foi de 12,14% e 

11,43% para o TC1 e TC2, respectivamente, enquanto que, no grupo CE o CV para PG foi de 17,47% para o TC1 e 

de 15,29% para o TC2. De modo geral, os CV foram inferiores no grupo SE para todos os caracteres, exceto para o 

caráter FM do TC1 e ACQ, PROL e IF do TC2 (Tabelas 5 a 10). 

Os valores obtidos dos CV para todas as análises de variâncias evidenciam boa precisão experimental e 

estão de acordo com os reportados na literatura (Câmara et al. 2007; Hallauer et al. 2010; Fritsche-Neto et al. 2012). 

Almeida et al. (2013) relataram aumento dos CV para o caráter PG em testecrosses em ambientes com estresse 

hídrico em relação aos ambientes sem estrese hídrico, como também observado neste trabalho. No entanto, os 

autores reportaram uma redução drástica dos CV para o caráter IF no grupo de ambientes com estresse hídrico em 

relação aos ambientes sem estresse hídrico, em virtude do aumento da média do IF, o que não ocorreu neste 

trabalho. 
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Tabela 2. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ) e prolificidade (PROL) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), entre 
os grupos de ambientes (EG) 

FV GL 
Quadrados médios 

PG (t ha-1) ACQ (%) a PROL (esp pl-1) b 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Grupos (S) 1 25.313,61 ** 15.196,63 ** 207,61 ns 39,20 ns 16.782,16 * 3.832,25 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 833,71 ** 689,67 ** 1.642,41 ** 1.883,22 ** 1.834,81 ** 1.421,75 ** 

Testecrosses (TC) 99 12,96 ** 4,34 ** 3,92 ns 4,10 * 49,48 ** 39,90 ** 

TC x S 99 3,34 ns 2,55 ns 3,07 ns 2,85 ns 17,16 ns 20,46 ns 

TC x E/S 792 2,76 ** 2,02 ** 3,33 ** 3,01 ** 18,23 ** 18,07 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 21,63 * 87,84 ** 98,88 ** 81,07 ** 143,63 ** 692,41 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 30,13 ns 159,27 ** 197,34 ** 158,47 ** 281,16 ** 1.067,11 ** 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 13,12 * 16,40 ** 0,42 ns 3,67 * 6,11 ns 317,72 ** 

GRC x S 2 2,25 ns 21,02 ** 1,37 ns 7,36 ns 2,24 ns 29,89 ns 

      C1 x S 1 3,42 ns 37,39 * 2,57 ns 14,63 ns 1,45 ns 54,08 ns 

      C2 x S 1 1,08 ns 4,65 ns 0,18 ns 0,09 ns 3,02 ns 5,70 ns 

GRC x E/S 16 3,58 ** 2,94 ** 4,84 ** 2,77 ** 9,78 ns 17,33 * 

      C1 x E/S 8 6,26 ** 4,67 ** 8,27 ** 5,21 ** 9,08 ns 28,77 ** 

      C2 x E/S 8 0,91 ns 1,21 ns 1,41 ns 0,32 ns 10,47 ns 5,89 ns 

TC x GRC 198 1,89 ** 1,57 ** 1,67 ** 1,61 * 15,13 ** 19,73 ** 

      TC x C1 99 2,10 ** 1,69 ** 1,72 * 1,60 ns 15,76 ** 20,16 ** 

      TC x C2 99 1,69 ** 1,44 ** 1,61 ns 1,62 * 14,51 ** 19,29 ** 

TC x GRC x S 198 1,32 ** 0,89 ns 1,26 ns 1,35 ns 9,33 ns 9,97 ns 

      TC x C1 x S 99 1,18 ns 0,91 ns 1,20 ns 1,61 ns 8,45 ns 9,62 ns 

      TC x C2 x S 99 1,46 ** 0,87 ns 1,33 ns 1,08 ns 10,20 * 10,32 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 0,97 ns 0,78 ns 1,27 ns 1,27 ns 8,07 ns 9,75 ns 

      TC x C1 x E/S 792 1,04 ns 0,78 ns 1,26 ns 1,37 ns 8,48 ns 9,44 ns 

      TC x C2 x E/S 792 0,90 ns 0,78 ns 1,28 ns 1,17 ns 7,66 ns 10,05 ns 

Epistasia total (Z) 100 1,80 ** 1,59 ** 1,60 ns 1,64 ** 14,42 ** 22,27 ** 

Z x S 100 1,46 ** 0,91 ns 1,32 ns 1,07 ns 10,13 * 10,27 ns 

Z x E/S 800 0,90 ns 0,79 ns 1,28 ns 1,16 ns 7,69 ns 10,01 ns 

Erro efetivo médio 2.600 1,22  0,89  1,44  1,35  9,00  10,18  
              

CV%  14,16  12,98  48,82  44,87  11,15  11,16  
Média geral  7,81  7,29  5,56  6,22  0,85  0,90  
IC0,95  7,71;7,90 7,23;7,34 5,31;5,81 5,95;6,49 0,84;0,86 0,90;0,91 
IV  6,06;8,65 6,06;7,97 2,84;8,57 3,45;10,18 0,74;0,90 0,80;0,96 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Médias em escala original, não transformadas.  
b Quadrados médios multiplicados por 103. 



 

 

34 Tabela 3. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres altura da planta (AP), altura da espiga (AE) e posição relativa da espiga (PRE) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), entre os grupos de 
ambientes (EG) 

FV GL 
Quadrados médios 

AP (cm pl-1) AE (cm pl-1) PRE a 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Grupos (S) 1 5.489.165,07 ** 5.110.235,14 ** 3.178.739,77 ** 3.336.711,51 ** 81.655,42 ** 85.002,51 ** 

Ambientes/S (E/S) 8 63.367,97 ** 64.847,66 ** 62.920,09 ** 69.890,52 ** 4.039,06 ** 3.915,84 ** 

Testecrosses (TC) 99 1.310,62 ** 972,09 ** 701,51 ** 697,30 ** 39,27 ** 53,43 ** 

TC x S 99 296,21 ns 266,03 ns 204,75 * 214,04 * 14,18 ns 14,58 ns 

TC x E/S 792 244,44 ** 249,30 ** 149,54 ** 162,78 ** 11,25 ** 12,64 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2.230,82 ** 173,55 ns 1.433,92 ** 1.394,51 ** 44,33 ns 460,94 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 4.163,64 ** 300,85 ns 2.866,25 ** 2.491,66 ** 76,26 ns 872,00 ** 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 297,99 ns 46,25 ns 1,59 ns 297,36 ns 12,40 ns 49,88 ns 

GRC x S 2 34,19 ns 18,83 ns 115,06 ns 19,99 ns 7,10 ns 4,08 ns 

      C1 x S 1 6,32 ns 37,44 ns 181,48 ns 35,91 ns 12,28 ns 5,70 ns 

      C2 x S 1 62,06 ns 0,22 ns 48,64 ns 4,07 ns 1,92 ns 2,46 ns 

GRC x E/S 16 238,19 ** 116,61 ns 122,09 ** 122,73 ** 12,12 ** 11,30 ** 

      C1 x E/S 8 341,12 ** 69,31 ns 140,69 ** 92,66 ns 13,44 ** 9,71 ns 

      C2 x E/S 8 135,27 ** 163,90 * 103,49 ** 152,79 ** 10,80 * 12,90 * 

TC x GRC 198 136,45 ** 153,09 ** 78,45 ** 120,49 ** 7,70 ** 11,98 ** 

      TC x C1 99 141,81 ** 174,54 ** 80,59 ** 142,70 ** 7,28 ** 14,17 ** 

      TC x C2 99 131,09 ** 131,64 ** 76,31 ** 98,28 ** 8,13 ** 9,79 ** 

TC x GRC x S 198 63,14 ns 88,67 * 41,84 ns 64,02 ** 5,82 * 5,43 ns 

      TC x C1 x S 99 62,31 ns 81,57 ns 43,95 ns 61,77 ns 5,88 ns 5,68 ns 

      TC x C2 x S 99 63,97 ns 95,77 ** 39,73 ns 66,26 ** 5,76 ns 5,19 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 59,01 ns 71,13 ns 39,57 ns 49,12 ns 4,80 ns 5,18 ns 

      TC x C1 x E/S 792 65,05 ns 74,79 ns 43,65 ns 51,66 ns 4,84 ns 5,21 ns 

      TC x C2 x E/S 792 52,97 ns 67,47 ns 35,49 ns 46,57 ns 4,76 ns 5,15 ns 

Epistasia total (Z) 100 132,76 ** 130,79 ** 75,56 ** 100,27 ** 8,17 ** 10,19 ** 

Z x S 100 63,95 ns 94,81 * 39,82 ns 65,64 * 5,72 ns 5,16 ns 

Z x E/S 800 53,79 ns 68,44 ns 36,17 ns 47,63 ns 4,82 ns 5,23 ns 

Erro efetivo médio 2.610 88,99  96,15  59,11  66,68  5,82  6,38  
              

CV%  4,57  4,81  7,18  7,23  4,71  4,62  
Média geral  206,39  203,74  107,09  112,90  0,51  0,55  
IC0,95  205,46;207,32 202,94;204,54 106,41;107,77 112,23;113,58 0,51;0,51 0,55;0,55 
IV  196,28;219,09 196,22;214,50 99,48;116,36 106,90;122,12 0,49;0,53 0,52;0,57 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Quadrados médios multiplicados por 104. 
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Tabela 4. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), entre 
os grupos de ambientes (EG) 

FV GL 
Quadrados médios 

FM (dias) FF (dias) IF (dias) 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Grupos (S) 1 5.162,60 ns 2.951,60 ns 4.878,32 ns 2.541,89 ns 4,03 ns 15,30 ns 

Ambientes/S (E/S) 6 3.810,78 ** 5.410,39 ** 3.671,72 ** 4.178,08 ** 303,04 ** 384,55 ** 

Testecrosses (TC) 99 11,27 ** 11,53 ** 13,30 ** 12,50 ** 3,33 ** 2,82 ** 

TC x S 99 4,17 ns 3,33 ns 3,60 ns 4,36 ns 1,44 ns 1,99 ns 

TC x E/S 594 3,40 ** 3,47 ** 3,70 ** 3,53 ** 1,70 ** 1,85 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 124,58 ** 19,49 * 2,59 ns 54,79 ** 123,49 ** 114,84 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 244,21 ** 24,33 ns 0,01 ns 103,32 ** 246,98 ** 227,91 ** 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 4,95 ns 14,65 * 5,18 ns 6,25 ns 0,00 ns 1,76 ns 

GRC x S 2 2,80 ns 1,84 ns 2,46 ns 2,08 ns 1,75 ns 0,08 ns 

      C1 x S 1 0,55 ns 3,45 ns 4,13 ns 4,13 ns 1,67 ns 0,03 ns 

      C2 x S 1 5,04 ns 0,23 ns 0,79 ns 0,02 ns 1,84 ns 0,12 ns 

GRC x E/S 12 2,96 ** 3,19 ** 1,85 ns 2,80 * 3,45 ** 2,59 ** 

      C1 x E/S 6 3,87 ** 4,97 ** 2,71 ns 4,27 ** 5,64 ** 2,89 * 

      C2 x E/S 6 2,05 ns 1,41 ns 1,00 ns 1,33 ns 1,25 ns 2,30 * 

TC x GRC 198 2,07 ** 3,54 ** 2,36 ** 3,61 ** 1,23 ** 1,32 * 

      TC x C1 99 2,18 ** 3,74 ** 2,33 ** 3,81 ** 1,37 ** 1,36 ns 

      TC x C2 99 1,95 ** 3,34 ** 2,39 ** 3,41 ** 1,10 ns 1,27 * 

TC x GRC x S 198 1,41 ns 1,34 ns 1,58 ns 1,63 ns 0,85 ns 0,97 ns 

      TC x C1 x S 99 1,34 ns 1,26 ns 1,76 ns 1,44 ns 0,88 ns 0,92 ns 

      TC x C2 x S 99 1,49 ns 1,42 ns 1,41 ns 1,83 ns 0,81 ns 1,02 ns 

TC x GRC x E/S 1.188 1,27 ns 1,37 ns 1,44 ns 1,47 ns 0,89 ns 1,04 ns 

      TC x C1 x E/S 594 1,22 ns 1,40 ns 1,42 ns 1,37 ns 0,90 ns 1,10 ns 

      TC x C2 x E/S 594 1,33 ns 1,34 ns 1,46 ns 1,57 ns 0,88 ns 0,98 ns 

Epistasia total (Z) 100 1,98 ** 3,46 ** 2,42 ** 3,44 ** 1,09 ns 1,28 * 

Z x S 100 1,52 ns 1,41 ns 1,40 ns 1,81 ns 0,82 ns 1,02 ns 

Z x E/S 600 1,33 ns 1,34 ns 1,46 ns 1,56 ns 0,88 ns 0,99 ns 

Erro efetivo médio 2.088 1,58  1,54  1,70  1,76  0,86  1,03  
              

CV%  1,97  1,97  2,01  2,04  87,00  51,99  
Média geral  63,72  62,98  64,79  64,93  1,06  1,95  
IC0,95  63,63;63,82 62,88;63,07 64,68;64,89 64,83;65,03 1,01;1,12 1,90;2,00 
IV  62,18;65,00 61,73;64,23 63,51;65,95 63,82;66,35 0,49;1,73 1,31;2,64 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 

 



 

 

36 Tabela 5. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ) e prolificidade (PROL) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o 
grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FV GL 
Quadrados médios 

PG (t ha-1) ACQ (%) a PROL (esp pl-1) b 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Ambientes (E) 4 148,15 ** 276,85 ** 2.342,42 ** 2.509,59 ** 226,18 ** 623,14 ** 

Testecrosses (TC) 99 10,94 ** 3,87 ** 4,36 ns 4,16 ns 31,84 ** 29,74 ** 

TC x E 396 3,19 ** 2,06 ** 4,48 ** 3,40 ** 16,82 ** 16,12 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 18,89 ns 97,38 ** 39,01 ** 19,85 ** 85,17 ** 502,55 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 26,92 ns 175,50 ** 77,45 * 38,40 * 161,49 ** 800,82 ** 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 10,87 * 19,26 ** 0,57 ns 1,29 ns 8,86 ns 204,28 ** 

GRC x E 8 5,65 ** 4,47 ** 3,16 * 1,37 ns 5,47 ns 17,11 ns 

      C1 x E 4 10,62 ** 8,30 ** 5,87 ** 2,43 ns 6,18 ns 30,89 * 

      C2 x E 4 0,68 ns 0,64 ns 0,45 ns 0,32 ns 4,76 ns 3,33 ns 

TC x GRC 198 2,01 ** 1,51 ** 1,56 ns 1,48 ns 11,77 ** 14,32 ** 

      TC x C1 99 2,10 ** 1,73 ** 1,53 ns 1,44 ns 10,98 ** 15,01 ** 

      TC x C2 99 1,93 ** 1,28 ns 1,59 ns 1,52 ns 12,55 ** 13,63 ns 

TC x GRC x E 792 1,16 ns 0,96 ns 1,41 ns 1,25 ns 7,66 ns 10,34 ns 

      TC x C1 x E 396 1,25 ns 0,90 ns 1,32 ns 1,14 ns 7,69 ns 9,39 ns 

      TC x C2 x E 396 1,06 ns 1,01 ns 1,50 ns 1,35 ns 7,62 ns 11,30 ns 

Epistasia total (Z) 100 2,01 ** 1,46 ** 1,58 ns 1,52 ns 12,51 ** 15,54 * 

Z x E 400 1,05 ns 1,01 ns 1,49 ns 1,34 ns 7,59 ns 11,22 ns 

Erro efetivo médio 1.300 1,43  1,03  1,58  1,40  8,07  10,78  
              
CV%  12,14  11,43  47,50  47,13  9,94  11,17  
Média geral  9,86  8,88  6,51  5,81  0,90  0,93  
IC0,95  9,74;9,98 8,81;8,95 6,12;6,92 5,44;6,18 0,90;0,91 0,92;0,94 
IV  7,83;11,02 7,71;9,69 2,37;10,43 2,65;11,91 0,78;0,98 0,82;1,01 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Médias em escala original, não transformadas. 
b Quadrados médios multiplicados por 103. 
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Tabela 6. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres altura da planta (AP), altura da espiga (AE) e posição relativa da espiga (PRE) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o grupo de 
ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FV GL 
Quadrados médios 

AP (cm pl-1) AE (cm pl-1) PRE a 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Ambientes (E) 4 57.851,96 ** 66.178,19 ** 76.203,25 ** 93.551,27 ** 4.168,91 ** 4.806,48 ** 

Testecrosses (TC) 99 912,35 ** 685,60 ** 559,73 ** 538,78 ** 22,42 ** 30,24 ** 

TC x E 396 181,18 ** 180,70 ** 121,24 ** 133,36 ** 7,62 ** 9,56 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 1.145,62 ** 41,54 ns 1.130,70 ** 839,42 * 43,46 ns 191,72 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 2.247,20 * 63,01 ns 2.245,08 * 1.562,91 ** 74,88 ns 368,34 ** 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 44,03 ns 20,07 ns 16,33 ns 115,93 ns 12,04 ns 15,09 ns 

GRC x E 8 104,29 ns 86,88 ns 120,13 ** 118,90 * 10,57 ** 9,34 * 

      C1 x E 4 125,29 ns 30,44 ns 156,00 ** 64,68 ns 11,45 * 7,26 ns 

      C2 x E 4 83,30 ns 143,31 * 84,27 ns 173,13 ** 9,69 * 11,42 * 

TC x GRC 198 77,59 ** 122,80 ** 58,28 ** 115,19 ** 5,51 ** 8,85 ** 

      TC x C1 99 81,32 * 129,22 ** 59,64 * 125,15 ** 5,37 * 9,79 ** 

      TC x C2 99 73,86 ** 116,39 ** 56,91 ** 105,23 ** 5,65 ** 7,91 ** 

TC x GRC x E 792 54,30 ns 66,46 ns 42,30 ns 50,93 ns 4,05 ns 4,43 ns 

      TC x C1 x E 396 61,70 ns 74,57 ns 46,02 ns 55,54 ns 4,17 ns 4,69 ns 

      TC x C2 x E 396 46,90 ns 58,36 ns 38,59 ns 46,32 ns 3,93 ns 4,17 ns 

Epistasia total (Z) 100 73,56 ** 115,42 ** 56,50 ** 105,34 ** 5,71 ** 7,98 ** 

Z x E 400 47,26 ns 59,21 ns 39,04 ns 47,59 ns 3,99 ns 4,24 ns 

Erro efetivo médio 1.305 75,64  77,43  56,89  60,15  4,40  4,72  
              
CV%  3,68  3,78  5,80  5,68  3,82  3,71  
Média geral  236,64  232,92  130,11  136,49  0,55  0,58  
IC0,95  235,54;237,73 231,97;233,87 129,25;130,96 135,64;137,33 0,55;0,55 0,58;0,59 
IV  225,33;250,14 222,06;244,87 119,74;140,55 127,36;146,59 0,52;0,57 0,56;0,60 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Quadrados médios multiplicados por 104. 
 



 

 

38 Tabela 7. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para 
o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FV GL 
Quadrados médios 

FM (dias) FF (dias) IF (dias) 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Ambientes (E) 3 5.076,45 ** 7.053,71 ** 4.514,85 ** 4.899,95 ** 173,79 ** 379,30 ** 

Testecrosses (TC) 99 6,83 ** 7,42 ** 7,02 ** 7,43 ** 2,61 * 2,71 ns 

TC x E 297 3,30 ** 3,45 ** 2,98 ** 3,06 ** 1,81 ** 2,22 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 71,99 ** 7,00 ns 3,45 ns 38,93 * 52,45 * 59,02 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 133,98 * 4,73 ns 1,89 ns 74,39 * 104,04 * 116,64 * 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 9,99 ns 9,28 ns 5,01 ns 3,47 ns 0,85 ns 1,40 ns 

GRC x E 6 4,22 ** 4,50 ** 3,05 * 4,26 ** 5,15 ** 3,60 ** 

      C1 x E 3 6,90 ** 7,68 ** 4,95 * 6,47 ** 9,18 ** 5,54 ** 

      C2 x E 3 1,55 ns 1,31 ns 1,15 ns 2,06 ns 1,11 ns 1,67 ns 

TC x GRC 198 1,65 ** 2,12 ** 1,74 ** 2,09 ** 1,12 ns 1,22 ns 

      TC x C1 99 1,60 * 1,95 * 1,70 * 2,15 ** 1,07 ns 1,23 ns 

      TC x C2 99 1,69 * 2,28 ** 1,78 ** 2,02 ** 1,17 ns 1,21 ns 

TC x GRC x E 594 1,19 ns 1,23 ns 1,20 ns 1,27 ns 1,03 * 1,15 ns 

      TC x C1 x E 297 1,14 ns 1,43 ns 1,30 ns 1,30 ns 1,11 ** 1,32 ns 

      TC x C2 x E 297 1,25 ns 1,03 ns 1,09 ns 1,24 ns 0,95 ns 0,97 ns 

Epistasia total (Z) 100 1,78 * 2,35 ** 1,81 ** 2,04 ** 1,16 ns 1,21 ns 

Z x E 300 1,25 ns 1,04 ns 1,09 ns 1,24 ns 0,95 ns 0,98 ns 

Erro efetivo médio 1.044 1,59  1,46  1,52  1,55  0,89  1,15  
              
CV%  2,01  1,94  1,93  1,94  86,49  53,41  
Média geral  62,69  62,19  63,78  64,20  1,09  2,01  
IC0,95  62,58;62,79 62,08;62,30 63,67;63,89 64,09;64,31 1,03;1,16 1,94;2,08 
IV  60,68;63,93 60,31;63,34 62,00;64,89 62,66;65,90 0,40;2,23 0,95;2,74 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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Tabela 8. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ) e prolificidade (PROL) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o 
grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FV GL 
Quadrados médios 

PG (t ha-1) ACQ (%) a PROL (esp pl-1) b 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Ambientes (E) 4 1.519,27 ** 1.102,50 ** 942,40 ** 1.256,84 ** 3.443,44 ** 2.220,36 ** 

Testecrosses (TC) 99 5,36 ** 3,03 ** 2,62 ns 2,79 ns 34,81 ** 30,62 ** 

TC x E 396 2,32 ** 1,98 ** 2,17 ** 2,61 ** 19,63 ** 20,02 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 4,98 ns 11,48 * 61,24 ** 68,58 ** 60,69 ns 219,75 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 6,63 ns 21,16 ** 122,45 * 134,69 * 121,12 * 320,37 * 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 3,34 ns 1,79 ns 0,02 ns 2,47 ns 0,27 ns 119,14 * 

GRC x E 8 1,51 ns 1,41 * 6,53 ** 4,16 ** 14,08 ns 17,55 ns 

      C1 x E 4 1,89 ns 1,04 ns 10,67 ** 8,00 ** 11,98 ns 26,66 * 

      C2 x E 4 1,13 ns 1,78 * 2,38 ns 0,33 ns 16,18 ns 8,44 ns 

TC x GRC 198 1,20 ** 0,95 ** 1,37 * 1,48 ns 12,69 ** 15,37 ** 

      TC x C1 99 1,15 * 0,92 * 1,41 ns 1,77 ns 13,21 ** 14,83 ** 

      TC x C2 99 1,25 ** 0,99 ** 1,33 ns 1,19 ns 12,17 ** 15,92 ** 

TC x GRC x E 792 0,79 ns 0,61 ns 1,13 ns 1,30 ns 8,48 ns 9,15 ns 

      TC x C1 x E 396 0,83 ns 0,66 ns 1,20 ns 1,60 ** 9,24 ns 9,46 ns 

      TC x C2 x E 396 0,75 ns 0,55 ns 1,05 ns 0,99 ns 7,73 ns 8,84 ns 

Epistasia total (Z) 100 1,27 ** 0,99 ** 1,32 ns 1,20 ns 12,05 ** 16,95 ** 

Z x E 400 0,76 ns 0,57 ns 1,07 ns 0,99 ns 7,81 ns 8,84 ns 

Erro efetivo médio 1.300 1,01  0,76  1,31  1,30  9,92  9,58  
              
CV%  17,47  15,29  50,24  42,73  12,49  11,14  
Média geral  5,75  5,70  4,68  6,64  0,80  0,88  
IC0,95  5,67;5,84 5,63;5,76 4,41;4,95 6,32;6,97 0,79;0,80 0,87;0,89 
IV  4,29;6,56 4,40;6,33 2,02;7,60 3,27;11,73 0,69;0,86 0,75;0,95 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Médias em escala original, não transformadas. 
b Quadrados médios multiplicados por 103. 
 



 

 

40 Tabela 9. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias conjuntas 
para os caracteres altura da planta (AP), altura da espiga (AE) e posição relativa da espiga (PRE) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o grupo de 
ambientes com estresse hídrico (CE) 

FV GL 
Quadrados médios 

AP (cm pl-1) AE (cm pl-1) PRE a 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Ambientes (E) 4 68.883,99 ** 63.517,13 ** 49.636,92 ** 46.229,77 ** 3.909,21 ** 3.025,20 ** 

Testecrosses (TC) 99 694,47 ** 552,52 ** 346,53 ** 372,56 ** 31,03 ** 37,77 ** 

TC x E 396 307,70 ** 317,90 ** 177,85 ** 192,19 ** 14,87 ** 15,72 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 1.119,39 ns 150,84 ns 418,27 ns 575,08 ns 7,97 ns 273,30 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1.922,76 ns 275,28 ns 802,64 ns 964,66 * 13,67 ns 509,36 ** 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 316,02 ns 26,40 ns 33,90 ns 185,50 ns 2,28 ns 37,24 ns 

GRC x E 8 372,09 ** 146,34 ns 124,04 ** 126,55 ** 13,67 * 13,26 * 

      C1 x E 4 556,95 ** 108,19 ns 125,38 * 120,64 * 15,44 * 12,16 ns 

      C2 x E 4 187,24 * 184,50 * 122,71 ** 132,46 * 11,90 ns 14,37 ns 

TC x GRC 198 122,00 ** 118,96 ** 62,02 ** 69,31 ** 8,02 ** 8,56 ** 

      TC x C1 99 123,27 ** 125,48 ** 64,86 ** 79,14 ** 7,81 * 10,04 ** 

      TC x C2 99 120,73 ** 112,43 ** 59,18 ** 59,49 ns 8,22 ** 7,08 ns 

TC x GRC x E 792 63,73 ns 75,81 ns 36,84 ns 47,30 ns 5,55 ns 5,94 ns 

      TC x C1 x E 396 68,54 ns 75,04 ns 41,44 ns 47,85 ns 5,52 ns 5,73 ns 

      TC x C2 x E 396 58,91 ns 76,57 ns 32,23 ns 46,76 ns 5,58 ns 6,14 ns 

Epistasia total (Z) 100 122,68 ** 111,57 ** 58,93 ** 60,75 ns 8,16 ** 7,38 ns 

Z x E 400 60,19 ns 77,65 ns 33,14 ns 47,61 ns 5,64 ns 6,22 ns 

Erro efetivo médio 1.305 102,34  114,88  61,33  73,21  7,25  8,04  
              
CV%  5,74  6,14  9,31  9,58  5,67  5,57  
Média geral  176,15  174,55  84,07  89,32  0,47  0,51  
IC0,95  175,19;177,10 173,70;175,40 83,40;84,75 88,62;90,02 0,47;0,48 0,51;0,51 
IV  165,39;191,45 164,20;190,78 75,81;92,60 81,93;101,25 0,45;0,49 0,48;0,53 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Quadrados médios multiplicados por 104. 
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Tabela 10. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias com respectivos intervalos de confiança (IC0,95) e de variação (IV) das análises de variâncias 
conjuntas para os caracteres florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F 
(TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FV GL 
Quadrados médios 

FM (dias) FF (dias) IF (dias) 
TC1 TC2 TC1 TC2 TC1 TC2 

Ambientes (E) 3 2.545,11 ** 3.767,07 ** 2.828,60 ** 3.456,20 ** 432,29 ** 389,80 ** 

Testecrosses (TC) 99 8,61 ** 7,44 ** 9,88 ** 9,43 ** 2,16 * 2,10 * 

TC x E 297 3,51 ** 3,48 ** 4,43 ** 4,00 ** 1,59 ** 1,48 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 55,39 ** 14,32 * 1,61 ns 17,93 ** 72,80 ** 55,89 ** 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 110,78 ** 23,04 * 2,25 ns 33,06 * 144,60 ** 111,30 ** 

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 0,00 ns 5,60 ns 0,96 ns 2,80 ns 0,99 ns 0,48 ns 

GRC x E 6 1,69 ns 1,88 ns 0,66 ns 1,33 ns 1,75 * 1,58 ns 

      C1 x E 3 0,83 ns 2,26 ns 0,47 ns 2,06 ns 2,11 * 0,23 ns 

      C2 x E 3 2,56 ns 1,51 ns 0,85 ns 0,60 ns 1,39 ns 2,93 * 

TC x GRC 198 1,83 ** 2,77 ** 2,20 ** 3,16 ** 0,96 * 1,07 ns 

      TC x C1 99 1,89 ** 3,02 ** 2,34 ** 3,14 ** 1,18 ** 1,06 ns 

      TC x C2 99 1,77 ns 2,51 ** 2,06 ns 3,19 ** 0,74 ns 1,08 ns 

TC x GRC x E 594 1,35 ns 1,51 ns 1,69 ns 1,67 ns 0,75 ns 0,93 ns 

      TC x C1 x E 297 1,31 ns 1,38 ns 1,55 ns 1,44 ns 0,70 ns 0,88 ns 

      TC x C2 x E 297 1,40 ns 1,64 ns 1,83 ns 1,90 ns 0,81 ns 0,99 ns 

Epistasia total (Z) 100 1,76 ns 2,55 ** 2,05 ns 3,18 ** 0,74 ns 1,07 ns 

Z x E 300 1,41 ns 1,64 ns 1,82 ns 1,89 ns 0,82 ns 1,01 ns 

Erro efetivo médio 1.044 1,57  1,62  1,88  1,98  0,82  0,91  
              
CV%  1,94  2,00  2,08  2,14  87,51  50,29  
Média geral  64,76  63,76  65,80  65,66  1,04  1,90  
IC0,95  64,64;64,88 63,65;63,87 65,67;65,92 65,53;65,78 0,98;1,09 1,84;1,96 
IV  63,34;66,31 62,49;65,24 64,17;67,19 64,40;67,60 0,28;1,62 1,23;2,59 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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4.2. Análises de variâncias 

Nas análises de variâncias individuais foram detectadas diferenças significativas (p ≤ 0,01 ou p ≤ 0,05) 

para testecrosses para os caracteres PG, AP, AE, PRE, FM e FF em todos os ambientes para ambos TC1 e TC2, 

exceto para o caráter FF no ambiente 6, para o TC2. Já os caracteres ACQ, PROL e IF apresentaram diferenças 

significativas entre testecrosses para o TC1 em seis, oito e seis ambientes, respectivamente, e para o TC2 em quatro, 

cinco e três ambientes, respectivamente. A detecção de diferenças significativas para as gerações de retrocruzamento 

nas análises de variâncias individuais variou entre os caracteres e testadores e a interação testecrosses x gerações de 

retrocruzamento não foi significativa para a maioria dos ambientes. Estes resultados indicam a presença de 

variabilidade genética na população para a maioria dos caracteres em diversos ambientes e que, em geral, a 

performance dos testecrosses foi consistente nas diferentes gerações de retrocruzamento para os diversos ambientes, 

caracteres e testadores (ANEXOS G a O). 

Nas análises de variâncias conjuntas para o grupo SE foram detectadas diferenças significativas (p ≤ 0,01 

ou p ≤ 0,05) entre testecrosses para todos os caracteres de ambos os testadores, exceto para o caráter ACQ do TC1 e 

TC2 e para o caráter IF do TC2. Os efeitos de ambientes e da interação testecrosses x ambientes foram significativos 

para todos os caracteres e testadores. A fonte de variação gerações de retrocruzamento (GRC) foi significativa para o 

TC1 para todos os caracteres, exceto para PG, PRE e FF, enquanto o TC2 não apresentou diferenças significativas 

apenas para AP e FM. A interação GRC x ambientes foi significativa para todos os caracteres, exceto para PROL e 

AP do TC1 e TC2 e para o caráter ACQ do TC2. A interação testecrosses x GRC também foi significativa para todos 

os caracteres, exceto ACQ e IF do TC1 e TC2, enquanto a interação tripla testecrosses x GRC x ambientes não foi 

significativa para nenhum caráter de ambos os testadores, exceto para o caráter IF do TC1 (Tabelas 5 a 7). 

Nas análises de variâncias conjuntas para o grupo CE houve diferenças significativas (p ≤ 0,01 ou p ≤ 

0,05) entre testecrosses para todos os caracteres do TC1 e TC2, exceto para o caráter ACQ de ambos os testadores. 

Os efeitos de ambientes e da interação testecrosses x ambientes foram significativos para todos os caracteres do TC1 

e TC2. O TC1 apresentou diferenças significativas entre as GRC para ACQ, FM e IF, não diferindo para os demais 

caracteres, enquanto o TC2 não apresentou diferenças entre GRC apenas para AP e AE. A interação GRC x ambientes 

foi significativa apenas para os caracteres ACQ, AP, AE, PRE e IF do TC1 e PG, ACQ, AE e PRE do TC2. A 

interação testecrosses x GRC foi significativa para todos os caracteres, exceto ACQ e IF do TC2, enquanto a interação 

tripla testecrosses x GRC x ambientes não foi significativa para nenhum caráter do TC1 e TC2 (Tabelas 8 a 10). 

Estes resultados indicam que houve ampla variabilidade genética na população para a quase totalidade dos 

caracteres, diferenças entre os ambientes e performance diferencial dos testecrosses nos ambientes para todos os 

caracteres, tanto no grupo SE como no grupo CE. No entanto, o estresse hídrico reduziu a detecção de diferenças 

entre as médias das GRC quando em cruzamento com a linhagem testadora L02-03D, sendo a fonte de variação das 

GRC significativa para três caracteres no grupo CE versus seis caracteres no grupo SE. Porém, a linhagem testadora L-

04-05F contribuiu para a detecção de diferenças nas médias das GRC de modo similar na presença e na ausência de 

estresse hídrico. Além disso, com exceção dos caracteres ACQ e IF para ambos os testadores, houve performance 

diferencial dos testecrosses nas GRC, no entanto, as performances dos testecrosses nos retrocruzamentos foram 

consistentes entre os ambientes nos grupos SE e CE (ANEXOS P a X; Tabelas 5 a 10). 

Nas análises de variâncias conjuntas entre os grupos de ambientes foram detectadas diferenças 

significativas (p ≤ 0,01 ou p ≤ 0,05) entre os testecrosses para todos os caracteres do TC1 e TC2, exceto para o caráter 

ACQ do TC1. O efeito de grupos (SE vs CE) foi significativo para os caracteres PG, AP, AE e PRE do TC1 e TC2 e 



43 
 

 

para PROL do TC1, mostrando que os grupos diferiram para esses caracteres, porém não diferiram para ACQ, FM, 

FF e IF do TC1 e TC2 e para PROL do TC2. Já o efeito de ambientes dentro de grupos foi significativo para todos os 

caracteres de ambos os testadores. A interação testecrosses x grupos não foi significativa para nenhum dos 

caracteres, exceto para o caráter AE do TC1 e TC2, enquanto a interação testecrosses x ambientes dentro de grupos 

foi significativa para todos os caracteres. As GRC diferiram significativamente entre si para todos os caracteres, exceto 

PRE e FF do TC1 e AP do TC2, sendo a interação GRC x grupos significativa apenas para PG do TC2, enquanto a 

interação GRC x ambientes dentro de grupos foi significativa para todos os caracteres, exceto para PROL e FF do 

TC1 e AP do TC2. Com relação à interação testecrosses x GRC, esta foi significativa para todos os caracteres do TC1 e 

TC2, enquanto a interação tripla testecrosses x GRC x grupos não foi significativa para nenhum caráter, exceto para 

PG e PRE do TC1 e AP e AE do TC2, assim como a interação tripla testecrosses x GRC x ambientes dentro de 

grupos não foi significativa para nenhum caráter (Tabelas 2 a 4). 

Portanto, ao contrário do esperado, as performances dos testecrosses e das GRC foram consistentes entre 

os grupos de ambientes, porém não foram consistentes entre os ambientes dentro de grupos. Ressalte-se que, 

enquanto a fonte de variação interação testecrosses x grupos é testada com a interação testecrosses x ambientes 

dentro de grupos, esta última é testada com o erro efetivo médio, resultando em maior poder estatístico para o teste 

F. Em geral, as performances dos testecrosses nos retrocruzamentos foram consistentes entre os grupos de 

ambientes e entre os ambientes dentro de grupos (Tabelas 2 a 4). 

As pressuposições dos modelos matemáticos foram atendidas para todos os caracteres, sendo que a 

distribuição dos resíduos se ajustou a uma distribuição normal e houve homogeneidade das variâncias residuais para 

se procederem as análises de variâncias conjuntas. No entanto, verificou-se que para o caráter ACQ do TC1 na 

análise de variância conjunta para o grupo de ambientes com estresse hídrico, o quociente entre o maior e o menor 

quadrado médio dos erros efetivos das análises de variâncias individuais foi de 8,27. Segundo Pimentel Gomes 

(2009), se esse quociente for menor que sete a análise conjunta pode ser realizada sem grandes problemas. Porém, 

quando essa relação for muito além disso, convêm eliminar ambientes com quadrados médios residuais discrepantes 

ou agrupar ambientes com quadrados médios similares. Neste trabalho, como o teste F-máximo foi pouco superior a 

sete para o caráter ACQ do TC1 no grupo CE, a heterogeneidade de variâncias foi ignorada, não sendo adotado 

nenhum artifício diferencial para se proceder a análise. 

 

4.3. Componentes de variância e coeficientes de herdabilidade 

Para o TC1, as estimativas das variâncias aditivas de testecrosses ( 2
ATC

̂ ) diferiram entre os grupos de 

ambientes SE e CE apenas para os caracteres PG, AP e AE, sendo a magnitude da 2
ATC

̂  superior no grupo SE. As 

estimativas das variâncias da interação aditiva de testecrosses x ambientes ( 2
xEATC

̂ ) diferiram significativamente 

entre os grupos SE e CE para PG, ACQ, caracteres de estatura e FF, sendo superiores no grupo SE para PG e ACQ 

e no grupo CE para os demais, não diferindo para PROL, FM e IF (Tabelas 11 a 13). Deve-se ressaltar que no 

delineamento TTC com testadores, a variância genética de testecrosses contém apenas variância aditiva (Eta-Ndu 

and Openshaw 1999). 
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Tabela 11. Estimativas das variâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ), genéticas de testecrosses ( 2
TĈ ), da interação testecrosses x ambientes ( 2

TCxÊ ) e testecrosses x ambientes 

dentro de grupos ( 2
S/TCxÊ ), variâncias aditivas de testecrosses ( 2

ATC
̂ ), da interação aditiva de testecrosses x ambientes ( 2

xEATC
̂ ) e de testecrosses x ambientes dentro de grupos ( 2

S/xEATC
̂ ), 

variâncias epistáticas de testecrosses ( 2
Ẑ ), da interação epistática x grupos de ambientes ( 2

ZxŜ ), coeficientes de herdabilidade com base em médias ( 2
XTC

ĥ ) e respectivos intervalos de confiança (entre 

parênteses) para os caracteres produção de grãos (PG), prolificidade (PROL) e acamamento e quebramento de plantas (ACQ) obtidos para os testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) 
avaliados no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), com estresse hídrico (CE) e considerando os dois grupos conjuntamente (EG) 

Parâmetro PG (t ha-1)  ACQ (%)  PROL (esp pl-1) a 
SE CE EG  SE CE EG  SE CE EG 

2
FTC

̂  0,36 
(0,28;0,49) 

0,18 
(0,14;0,24) 

0,22 
(0,17;0,29)  0,15 

(0,11;0,20) 
0,09 

(0,07;0,12) 
0,07 

(0,05;0,09)  1,06 
(0,82;1,43) 

1,16 
(0,89;1,57) 

0,82 
(0,64;1,11) 

            

2
TĈ  

0,26 
(0,18;0,40) 

0,10 
(0,06;0,18) 

0,17 
(0,12;0,25)  0,00 0,00 0,00  0,50 

(0,30;1,02) 
0,51 

(0,28;1,14) 
0,52 

(0,35;0,86) 
            

2
TCxÊ  

0,29 
(0,23;0,39) 

0,22 
(0,17;0,29) -  0,48 

(0,39;0,61) 
0,14 

(0,10;0,22) -  1,46 
(1,13;1,97) 

1,62 
(1,23;2,22) - 

            

2
S/TCxÊ  - - 0,26 

(0,21;0,31)  - - 0,31 
(0,26;0,38)  - - 1,54 

(1,27;1,90) 
            

2
ATC

̂  1,03 
(0,72;1,61) 

0,41 
(0,26;0,72) 

0,68 
(0,49;1,00)  0,00 0,00 0,00  2,00 

(1,18;4,09) 
2,02 

(1,14;4,55) 
2,08 

(1,40;3,44) 
            

2
xEATC

̂  1,17 
(0,92;1,55) 

0,88 
(0,69;1,15) -  1,94 

(1,57;2,44) 
0,58 

(0,41;0,87) -  5,84 
(4,50;7,86) 

6,48 
(4,93;8,88) - 

            

2
S/xEATC

̂  - - 1,02 
(0,86;1,24)  - - 1,26 

(1,06;1,52)  - - 6,16 
(5,08;7,61) 

            

2
Ẑ  

0,10 
(0,06;0,20) 

0,05 
(0,03;0,12) 

0,05 
(0,03;0,09) 

 0,00 0,00 0,00  0,49 
(0,26;1,22) 

0,42 
(0,21;1,22) 

0,34 
(0,20;0,69) 

            

2
ZxŜ  - - 0,06 

(0,03;0,14)  - - 0,00  - - 0,24 
(0,10;1,47) 

            

2
XTC

ĥ  0,71 
(0,60;0,78) 

0,57 
(0,40;0,68) 

0,79 
(0,71;0,84)  0,00 0,00 0,00  0,47 

(0,27;0,61) 
0,44 

(0,22;0,58) 
0,63 

(0,50;0,72) 
- Variância não obtida pela análise de variância conjunta em questão. 
Intervalos de confiança a 0,95 de probabilidade. 
a Variâncias multiplicadas por 103. 
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Tabela 12. Estimativas das variâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ), genéticas de testecrosses ( 2
TĈ ), da interação testecrosses x ambientes ( 2

TCxÊ ) e testecrosses x 

ambientes dentro de grupos ( 2
S/TCxÊ ), variâncias aditivas de testecrosses ( 2

ATC
̂ ), da interação aditiva de testecrosses x ambientes ( 2

xEATC
̂ ) e de testecrosses x ambientes dentro de grupos         

( 2
S/xEATC

̂ ), variâncias epistáticas de testecrosses ( 2
Ẑ ), da interação epistática x grupos de ambientes ( 2

ZxŜ ), coeficientes de herdabilidade com base em médias ( 2
XTC

ĥ ) e respectivos intervalos de 

confiança (entre parênteses) para os caracteres altura da planta (AP), altura da espiga (AE) e posição relativa da espiga (PRE) obtidos para os testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) 
avaliados no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), com estresse hídrico (CE) e considerando os dois grupos conjuntamente (EG) 

Parâmetro AP (cm pl-1)  AE (cm pl-1)  PRE a 
SE CE EG  SE CE EG  SE CE EG 

2
FTC

̂  30,41 
(23,44;41,04) 

23,15 
(17,85;31,24) 

21,84 
(16,84;29,48)  18,66 

(14,38;25,18) 
11,55 

(8,90;15,59) 
11,69 

(9,01;15,78)  0,75 
(0,58;1,01) 

1,03 
(0,80;1,40) 

0,65 
(0,50;0,88) 

            

2
TĈ  

24,37 
(17,68;35,75) 

12,89 
(8,18;23,30) 

17,77 
(12,95;25,90)  14,62 

(10,53;21,66) 
5,62 

(3,36;11,26) 
9,20 

(6,64;13,59)  0,49 
(0,34;0,80) 

0,54 
(0,33;1,03) 

0,47 
(0,33;0,72) 

            

2
TCxÊ  

17,59 
(13,97;22,84) 

34,23 
(27,99;42,82) -  10,73 

(8,33;14,34) 
19,42 

(15,82;24,42) -  0,54 
(0,39;0,79) 

1,27 
(0,98;1,72) - 

            

2
S/TCxÊ  - - 25,91 

(22,26;30,54)  - - 15,07 
(12,85;17,94)  - - 0,90 

(0,74;1,13) 
            

2
ATC

̂  97,49 
(70,73;143,00) 

51,57 
(32,71;93,20) 

71,08 
(51,81;103,58)  58,47 

(42,11;86,65) 
22,49 

(13,45;45,05) 
36,80 

(26,57;54,35)  1,97 
(1,34;3,19) 

2,15 
(1,32;4,10) 

1,87 
(1,31;2,89) 

            

2
xEATC

̂  70,36 
(55,87;91,36) 

136,90 
(111,96;171,27) -  42,90 

(33,31;57,36) 
77,68 

(63,27;97,67) -  2,15 
(1,56;3,14) 

5,08 
(3,91;6,88) - 

            

2
S/xEATC

̂  - - 103,63 
(89,03;122,16)  - - 60,29 

(51,39;71,74)  - - 3,61 
(2,95;4,53) 

            

2
Ẑ  

2,63 
(1,35;7,17) 

6,25 
(3,81;12,09) 

3,95 
(2,60;6,72)  1,75 

(0,83;5,82) 
2,58 

(1,47;5,64) 
1,97 

(1,22;3,70)  0,17 
(0,08;0,63) 

0,25 
(0,12;0,84) 

0,17 
(0,09;0,39) 

            

2
ZxŜ  - - 0,00  - - 0,00  - - 0,00 

            

2
XTC

ĥ  0,80 
(0,72;0,85) 

0,56 
(0,39;0,67) 

0,81 
(0,74;0,86)  0,78 

(0,70;0,84) 
0,49 

(0,29;0,62) 
0,79 

(0,71;0,84)  0,66 
(0,53;0,75) 

0,52 
(0,33;0,64) 

0,71 
(0,61;0,78) 

- Variância não obtida pela análise de variância conjunta em questão. 
Intervalos de confiança a 0,95 de probabilidade. 
a Variâncias multiplicadas por 104. 
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Tabela 13. Estimativas das variâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ), genéticas de testecrosses ( 2
TĈ ), da interação testecrosses x ambientes ( 2

TCxÊ ) e testecrosses x ambientes 

dentro de grupos ( 2
S/TCxÊ ), variâncias aditivas de testecrosses ( 2

ATC
̂ ), da interação aditiva de testecrosses x ambientes ( 2

xEATC
̂ ) e de testecrosses x ambientes dentro de grupos                  (

2
S/xEATC

̂ ), variâncias epistáticas de testecrosses ( 2
Ẑ ), da interação epistática x grupos de ambientes ( 2

ZxŜ ), coeficientes de herdabilidade com base em médias ( 2
XTC

ĥ ) e respectivos intervalos de 

confiança (entre parênteses) para os caracteres florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) obtidos para os testecrosses provenientes do testador L-
02-03D (TC1) avaliados no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), com estresse hídrico (CE) e considerando os dois grupos conjuntamente (EG) 

Parâmetro FM (dias)  FF (dias)  IF (dias) 
SE CE EG  SE CE EG  SE CE EG 

2
FTC

̂  0,28 
(0,22;0,38) 

0,36 
(0,28;0,48) 

0,23 
(0,18;0,32)  0,29 

(0,23;0,39) 
0,41 

(0,32;0,56) 
0,28 

(0,21;0,37)  0,11 
(0,08;0,15) 

0,09 
(0,07;0,12) 

0,07 
(0,05;0,09) 

            

2
TĈ  

0,15 
(0,09;0,28) 

0,21 
(0,14;0,37) 

0,16 
(0,11;0,26)  0,17 

(0,11;0,30) 
0,23 

(0,14;0,42) 
0,20 

(0,14;0,31)  0,03 
(0,02;0,12) 

0,02 
(0,01;0,11) 

0,03 
(0,02;0,07) 

            

2
TCxÊ  

0,28 
(0,21;0,40) 

0,32 
(0,24;0,45) -  0,24 

(0,18;0,35) 
0,42 

(0,33;0,58) -  0,15 
(0,11;0,22) 

0,13 
(0,09;0,19) - 

            

2
S/TCxÊ  - - 0,30 

(0,25;0,38)  - - 0,33 
(0,27;0,42)  - - 0,14 

(0,11;0,18) 
            

2
ATC

̂  0,59 
(0,36;1,12) 

0,85 
(0,55;1,47) 

0,66 
(0,46;1,02)  0,67 

(0,43;1,19) 
0,91 

(0,57;1,66) 
0,80 

(0,56;1,23)  0,13 
(0,06;0,49) 

0,09 
(0,04;0,46) 

0,14 
(0,08;0,27) 

            

2
xEATC

̂  1,14 
(0,85;1,61) 

1,29 
(0,97;1,78) -  0,97 

(0,71;1,41) 
1,70 

(1,30;2,31) -  0,61 
(0,45;0,88) 

0,51 
(0,37;0,75) - 

            

2
S/xEATC

̂  - - 1,21 
(0,99;1,53)  - - 1,34 

(1,09;1,68)  - - 0,56 
(0,45;0,72) 

            

2
Ẑ  

0,07 
(0,03;0,27) 0,00 0,04 

(0,02;0,12)  0,09 
(0,05;0,22) 0,00 0,06 

(0,03;0,14)  0,00 0,00 0,00 
            

2
ZxŜ  - - 0,00  - - 0,00  - - 0,00 

            

2
XTC

ĥ  0,52 
(0,32;0,65) 

0,59 
(0,43;0,70) 

0,70 
(0,58;0,77)  0,58 

(0,41;0,69) 
0,55 

(0,37;0,67) 
0,72 

(0,62;0,79)  0,31 
(0,03;0,49) 

0,26 
(-0,03;0,46) 

0,49 
(0,30;0,62) 

- Variância não obtida pela análise de variância conjunta em questão. 
Intervalos de confiança a 0,95 de probabilidade. 
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Para o TC2, as magnitudes das 2
ATC

̂  não diferiram entre os grupos SE e CE para todos os caracteres, 

com exceção do caráter AE, em que a magnitude da 2
ATC

̂  foi superior no grupo SE. Ressalte-se que a estimativa da 

2
ATC

̂  para o caráter IF não diferiu de zero no grupo SE, ao contrário do ocorrido no grupo CE. As magnitudes das 

2
xEATC

̂  não diferiram entre os grupos SE e CE apenas para os caracteres PG, FM e FF. Para os caracteres PROL e 

de estatura da planta, as magnitudes das 2
xEATC

̂  foram superiores no grupo CE em relação ao grupo SE, enquanto 

para ACQ e IF as magnitudes das 2
xEATC

̂  foram superiores no grupo SE em relação ao CE. As magnitudes das 

2
xEATC

̂  foram superiores às respectivas 2
ATC

̂  para a maioria dos caracteres em ambos os grupos de ambientes e 

testadores (Tabelas 11 a 16) e, portanto, a interação testecrosses x ambientes foi um componente importante na 

variação fenotípica dos caracteres. 

Através das análises de variâncias conjuntas entre os grupos, de modo geral, as estimativas das 2
ATC

̂  e as 

estimativas de variâncias da interação aditiva de testecrosses x ambientes dentro de grupos ( 2
S/xEATC

̂ ) apresentaram 

magnitudes intermediárias ou similares às 2
ATC

̂  e 2
xEATC

̂ , respectivamente, obtidas nos grupos SE e CE para a 

maioria dos caracteres de ambos os testadores (Tabelas 11 a 16). As estimativas das variâncias da interação aditiva de 

testecrosses x grupos de ambientes diferiram de zero apenas para o caráter AE de ambos os testadores, apresentando 

magnitude inferior às respectivas magnitudes das 2
ATC

̂  e 2
S/xEATC

̂ . 

Para o caráter PG, em ambos os grupos de ambientes e considerando os dois grupos conjuntamente, 

houve diferenças das magnitudes das 2
ATC

̂  entre TC1 e TC2, em que a linhagem testadora L-02-03D (T1) contribuiu 

para uma maior magnitude da 2
ATC

̂ , o que pode ser justificado pela origem comum da linhagem testadora L-04-05F 

(T2) e da linhagem genitora L-08-05F, ambas derivadas da população IG-1, reduzindo a divergência genética entre 

esse testador e a população em relação à linhagem testadora L-02-03D. Também, para o caráter IF no grupo SE, a 

estimativa da 2
ATC

̂  diferiu de zero para o TC1 e não diferiu para o TC2. Enquanto que, para o caráter ACQ 

considerando os dois grupos conjuntamente, a estimativa da 2
ATC

̂  diferiu de zero para o TC2 e não diferiu para o 

TC1. Os demais caracteres não apresentaram diferenças significativas entre as magnitudes das 2
ATC

̂  (Tabelas 11 a 

16).  

Blum (1982) relatou que a magnitude da variância genética para produtividade na presença de estresse 

ambiental é comumente reduzida em relação às condições favoráveis para diversas espécies cultivadas. Avaliando seis 

populações de milho em ambientes sem e com estresse hídrico, Bolaños and Edmeades (1996) reportaram que as 

magnitudes das variâncias genéticas para produção de grãos e componentes da produção reduziram com o aumento 

do déficit hídrico. Esses relatos corroboram com as reduções de 60,83% e 42,06% das magnitudes das 2
ATC

̂  para 

PG do TC1 e TC2, respectivamente, no grupo CE em relação ao grupo SE (Tabela 11 e 14). 
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Tabela 14. Estimativas das variâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ), genéticas de testecrosses ( 2
TĈ ), da interação testecrosses x ambientes ( 2

TCxÊ ) e testecrosses x 

ambientes dentro de grupos ( 2
S/TCxÊ ), variâncias aditivas de testecrosses ( 2

ATC
̂ ), da interação aditiva de testecrosses x ambientes ( 2

xEATC
̂ ) e de testecrosses x ambientes dentro de grupos                 

( 2
S/xEATC

̂ ), variâncias epistáticas de testecrosses ( 2
Ẑ ), da interação epistática x grupos de ambientes ( 2

ZxŜ ), coeficientes de herdabilidade com base em médias ( 2
XTC

ĥ ) e respectivos intervalos de 

confiança (entre parênteses) para os caracteres produção de grãos (PG), prolificidade (PROL) e acamamento e quebramento de plantas (ACQ) obtidos para os testecrosses provenientes do testador L-
04-05F (TC2) avaliados no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), com estresse hídrico (CE) e considerando os dois grupos conjuntamente (EG) 

Parâmetro PG (t ha-1)  ACQ (%)  PROL (esp pl-1) a 
SE CE EG  SE CE EG  SE CE EG 

2
FTC

̂  0,13 
(0,10;0,17) 

0,10 
(0,08;0,14) 

0,07 
(0,06;0,10)  0,14 

(0,11;0,19) 
0,09 

(0,07;0,13) 
0,07 

(0,05;0,09)  0,99 
(0,76;1,34) 

1,02 
(0,79;1,38) 

0,66 
(0,51;0,90) 

            

2
TĈ  

0,06 
(0,04;0,13) 

0,03 
(0,02;0,10) 

0,04 
(0,02;0,07)  0,00 0,00 0,02 

(0,01;0,08)  0,45 
(0,26;0,97) 

0,35 
(0,18;1,02) 

0,36 
(0,23;0,66) 

            

2
TCxÊ  

0,17 
(0,13;0,23) 

0,20 
(0,16;0,26) -  0,33 

(0,27;0,43) 
0,22 

(0,17;0,30) -  0,89 
(0,59;1,48) 

1,74 
(1,34;2,34) - 

            

2
S/TCxÊ  - - 0,19 

(0,16;0,23)  - - 0,28 
(0,23;0,33)  - - 1,31 

(1,05;1,69) 
            

2
ATC

̂  0,24 
(0,14;0,50) 

0,14 
(0,07;0,40) 

0,15 
(0,10;0,28)  0,00 0,00 0,07 

(0,03;0,30)  1,82 
(1,05;3,87) 

1,41 
(0,71;4,07) 

1,46 
(0,92;2,63) 

            

2
xEATC

̂  0,69 
(0,52;0,94) 

0,81 
(0,65;1,04) -  1,34 

(1,06;1,73) 
0,87 

(0,66;1,18) -  3,56 
(2,38;5,91) 

6,96 
(5,38;9,36) - 

            

2
S/xEATC

̂  - - 0,75 
(0,63;0,91)  - - 1,10 

(0,92;1,34)  - - 5,26 
(4,21;6,76) 

            

2
Ẑ  

0,05 
(0,02;0,15) 

0,04 
(0,02;0,10) 

0,04 
(0,02;0,08)  0,00 0,00 0,02 

(0,01;0,09)  0,43 
(0,19;1,79) 

0,81 
(0,48;1,66) 

0,61 
(0,39;1,10) 

            

2
ZxŜ  - - 0,00  - - 0,00  - - 0,00 

            

2
XTC

ĥ  0,47 
(0,26;0,60) 

0,35 
(0,09;0,51) 

0,54 
(0,36;0,65)  0,00 0,00 0,27 

(-0,01;0,45)  0,46 
(0,25;0,60) 

0,35 
(0,09;0,51) 

0,55 
(0,38;0,66) 

- Variância não obtida pela análise de variância conjunta em questão. 
Intervalos de confiança a 0,95 de probabilidade. 
a Variâncias multiplicadas por 103. 
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Tabela 15. Estimativas das variâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ), genéticas de testecrosses ( 2
TĈ ), da interação testecrosses x ambientes ( 2

TCxÊ ) e testecrosses x ambientes 

dentro de grupos ( 2
S/TCxÊ ), variâncias aditivas de testecrosses ( 2

ATC
̂ ), da interação aditiva de testecrosses x ambientes ( 2

xEATC
̂ ) e de testecrosses x ambientes dentro de grupos                  (

2
S/xEATC

̂ ), variâncias epistáticas de testecrosses ( 2
Ẑ ), da interação epistática x grupos de ambientes ( 2

ZxŜ ), coeficientes de herdabilidade com base em médias ( 2
XTC

ĥ ) e respectivos intervalos de 

confiança (entre parênteses) para os caracteres altura da planta (AP), altura da espiga (AE) e posição relativa da espiga (PRE) obtidos para os testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2) 
avaliados no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), com estresse hídrico (CE) e considerando os dois grupos conjuntamente (EG) 

Parâmetro AP (cm pl-1)  AE (cm pl-1)  PRE a 
SE CE EG  SE CE EG  SE CE EG 

2
FTC

̂  22,85 
(17,62;30,84) 

18,42 
(14,20;24,85) 

16,20 
(12,49;21,86)  17,96 

(13,84;24,24) 
12,42 

(9,57;16,76) 
11,62 

(8,96;15,68)  1,01 
(0,78;1,36) 

1,26 
(0,97;1,70) 

0,89 
(0,69;1,20) 

            

2
TĈ  

16,83 
(11,89;25,65) 

7,82 
(4,34;18,12) 

12,05 
(8,54;18,28)  13,51 

(9,61;20,42) 
6,01 

(3,60;12,04) 
8,91 

(6,38;13,30)  0,69 
(0,47;1,09) 

0,73 
(0,48;1,29) 

0,68 
(0,49;1,02) 

            

2
TCxÊ  

17,21 
(13,61;22,47) 

33,84 
(27,41;42,84) -  12,20 

(9,54;16,15) 
19,83 

(15,95;25,32) -  0,81 
(0,62;1,10) 

1,28 
(0,97;1,76) - 

            

2
S/TCxÊ  - - 25,52 

(21,81;30,28)  - - 16,02 
(13,60;19,15)  - - 1,04 

(0,86;1,30) 
            

2
ATC

̂  67,32 
(47,57;102,60) 

31,28 
(17,35;72,46) 

48,19 
(34,15;73,12)  54,06 

(38,42;81,68) 
24,05 

(14,38;48,18) 
35,63 

(25,54;53,21)  2,76 
(1,90;4,38) 

2,94 
(1,90;5,14) 

2,72 
(1,94;4,08) 

            

2
xEATC

̂  68,85 
(54,43;89,90) 

135,35 
(109,63;171,36) -  48,80 

(38,17;64,61) 
79,32 

(63,82;101,28) -  3,23 
(2,47;4,39) 

5,12 
(3,89;7,05) - 

            

2
S/xEATC

̂  - - 102,10 
(87,23;121,14)  - - 64,06 

(54,38;76,59)  - - 4,17 
(3,43;5,19) 

            

2
Ẑ  

5,62 
(3,36;11,26) 

3,39 
(1,55;12,45) 

3,12 
(1,86;6,25)  5,77 

(3,66;10,44) 0,00 2,63 
(1,65;4,88)  0,37 

(0,22;0,78) 0,00 0,25 
(0,15;0,49) 

            

2
ZxŜ  - - 2,64 

(1,15;10,93)  - - 1,80 
(0,79;7,46)  - - 0,00 

            

2
XTC

ĥ  0,74 
(0,63;0,80) 

0,42 
(0,20;0,57) 

0,74 
(0,65;0,81)  0,75 

(0,66;0,82) 
0,48 

(0,28;0,62) 
0,77 

(0,68;0,82)  0,68 
(0,56;0,77) 

0,58 
(0,42;0,69) 

0,76 
(0,68;0,82) 

- Variância não obtida pela análise de variância conjunta em questão. 
Intervalos de confiança a 0,95 de probabilidade. 
a Variâncias multiplicadas por 104. 
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Tabela 16. Estimativas das variâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ), genéticas de testecrosses ( 2
TĈ ), da interação testecrosses x ambientes ( 2

TCxÊ ) e testecrosses x ambientes 

dentro de grupos ( 2
S/TCxÊ ), variâncias aditivas de testecrosses ( 2

ATC
̂ ), da interação aditiva de testecrosses x ambientes ( 2

xEATC
̂ ) e de testecrosses x ambientes dentro de grupos ( 2

S/xEATC
̂ ), 

variâncias epistáticas de testecrosses ( 2
Ẑ ), da interação epistática x grupos de ambientes ( 2

ZxŜ ), coeficientes de herdabilidade com base em médias ( 2
XTC

ĥ ) e respectivos intervalos de confiança (entre 

parênteses) para os caracteres florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) obtidos para os testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2) 
avaliados no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), com estresse hídrico (CE) e considerando os dois grupos conjuntamente (EG) 

Parâmetro FM (dias)  FF (dias)  IF (dias) 
SE CE EG  SE CE EG  SE CE EG 

2
FTC

̂  0,31 
(0,24;0,42) 

0,31 
(0,24;0,42) 

0,24 
(0,19;0,32)  0,31 

(0,24;0,42) 
0,39 

(0,30;0,53) 
0,26 

(0,20;0,35)  0,11 
(0,09;0,15) 

0,09 
(0,07;0,12) 

0,06 
(0,05;0,08) 

            

2
TĈ  

0,17 
(0,10;0,31) 

0,16 
(0,10;0,31) 

0,17 
(0,12;0,26)  0,18 

(0,12;0,32) 
0,23 

(0,15;0,40) 
0,19 

(0,13;0,29)  0,00 0,03 
(0,01;0,10) 

0,02 
(0,01;0,06) 

            

2
TCxÊ  

0,33 
(0,25;0,45) 

0,31 
(0,23;0,43) -  0,25 

(0,19;0,37) 
0,34 

(0,25;0,48) -  0,18 
(0,13;0,26) 

0,09 
(0,06;0,15) - 

            

2
S/TCxÊ  - - 0,32 

(0,26;0,40)  - - 0,29 
(0,24;0,38)  - - 0,14 

(0,11;0,18) 
            

2
ATC

̂  0,66 
(0,41;1,24) 

0,66 
(0,41;1,24) 

0,67 
(0,47;1,05)  0,73 

(0,47;1,27) 
0,91 

(0,58;1,60) 
0,75 

(0,52;1,16)  0,00 0,10 
(0,05;0,38) 

0,08 
(0,04;0,23) 

            

2
xEATC

̂  1,32 
(1,01;1,80) 

1,24 
(0,93;1,74) -  1,01 

(0,74;1,46) 
1,35 

(0,99;1,93) -  0,71 
(0,52;1,04) 

0,38 
(0,25;0,62) - 

            

2
S/xEATC

̂  - - 1,28 
(1,05;1,60)  - - 1,18 

(0,94;1,51)  - - 0,55 
(0,42;0,73) 

            

2
Ẑ  

0,16 
(0,10;0,30) 

0,11 
(0,06;0,33) 

0,13 
(0,09;0,22)  0,10 

(0,05;0,26) 
0,16 

(0,09;0,39) 
0,12 

(0,07;0,21)  0,00 0,00 0,02 
(0,01;0,11) 

            

2
ZxŜ  - - 0,00  - - 0,00  - - 0,00 

            

2
XTC

ĥ  0,54 
(0,35;0,66) 

0,53 
(0,34;0,66) 

0,70 
(0,59;0,77)  0,59 

(0,42;0,70) 
0,58 

(0,41;0,69) 
0,72 

(0,61;0,79)  0,00 0,30 
(0,02;0,48) 

0,34 
(0,10;0,51) 

- Variância não obtida pela análise de variância conjunta em questão. 
Intervalos de confiança a 0,95 de probabilidade. 
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Para o TC1, as magnitudes das estimativas dos coeficientes de herdabilidade em nível de médias dos 

testecrosses ( 2
XTC

ĥ ) foram estatisticamente superiores no grupo SE em relação ao grupo CE para o caráter PG (0,71 

vs 0,57, respectivamente) e caracteres de estatura das plantas, sendo as magnitudes das 2
XTC

ĥ  19,72% e 

aproximadamente 30,00% menores no grupo CE para PG e caracteres de estatura das plantas, respectivamente. Para 

os demais caracteres não houve diferenças significativas entre as magnitudes das 2
XTC

ĥ  nos grupos SE e CE. Em 

geral, no grupo SE, as magnitudes das 2
XTC

ĥ  foram altas para os caracteres PG, AP e AE ( 2
XTC

ĥ  ≥ 0,70), moderadas 

para PROL, PRE, FM e FF (0,40 ≤ 2
XTC

ĥ < 0,70) e baixa para o caráter IF ( 2
XTC

ĥ < 0,40), variando de 0,31 para IF a 

0,80 para AP. Enquanto, no grupo CE, as magnitudes das 2
XTC

ĥ  foram moderadas para todos os caracteres, exceto 

para o caráter IF em que a magnitude da 2
XTC

ĥ  foi baixa e não diferiu de zero. Os valores das 2
XTC

ĥ  variaram de 0,26 

para IF a 0,59 para FM. Em ambos os grupos de ambientes as estimativas das 2
XTC

ĥ  foram nulas para o caráter ACQ 

(Tabelas 11 a 13). 

As magnitudes das 2
XTC

ĥ  para o TC2, não diferiram entre os grupos SE e CE para o caráter PG (0,47 vs 

0,35, respectivamente), apesar da redução de 25,53% na magnitude da 2
XTC

ĥ  no grupo CE em relação ao grupo SE. 

Para os demais caracteres, apenas AP e AE apresentaram magnitudes das 2
XTC

ĥ estatisticamente diferentes entre os 

grupos de ambientes, com magnitudes inferiores no grupo CE e reduções de aproximadamente 30,00% das 

magnitudes em relação ao grupo SE. Ressalte-se que para o caráter IF, a estimativa da 2
XTC

ĥ foi nula no grupo SE e 

diferiu de zero no grupo CE. Em geral, as magnitudes das 2
XTC

ĥ  foram altas para os caracteres AP e AE e 

moderadas para os demais caracteres no grupo SE, variando de 0,46 para PROL a 0,75 para AE. Enquanto que, no 

grupo CE, as magnitudes das 2
XTC

ĥ  foram baixas para os caracteres PG, PROL e IF e moderadas para os demais 

caracteres, variando de 0,30 para IF a 0,58 para PRE e FF. Assim como para o TC1, as estimativas das 2
XTC

ĥ  foram 

nulas para o caráter ACQ do TC2, em ambos os grupos de ambientes. Em geral, para ambos os testadores, as 

magnitudes das 2
XTC

ĥ  foram maiores considerando os grupos SE e CE conjuntamente, como já era esperado devido 

ao maior número de ambientes (Tabelas 11 a 16). 

As magnitudes das 2
XTC

ĥ  diferiram entre os testadores apenas para o caráter PG, nos grupos SE e CE e 

também considerando os dois grupos conjuntamente, sendo as magnitudes das 2
XTC

ĥ  superiores para o TC1. Este 

resultado ocorreu em função da maior variância genética de testecrosses oriundos do testador L-02-03D para PG, o 

qual está relacionado à origem das linhagens genitoras e testadores. Além disso, para o caráter IF, a estimativa da 
2
XTC

ĥ  diferiu de zero para TC1 e foi nula para TC2 no grupo SE (Tabelas 11 a 16). 

As reduções ocorridas nas magnitudes das 2
XTC

ĥ  para PG no grupo CE em relação ao SE, são 

decorrentes do efeito do estresse hídrico sobre as magnitudes das variâncias genéticas de testecrosses ( 2
TĈ ) em 
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relação a esse efeito sobre as magnitudes das variâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses ( 2
FTC

̂ ). No 

grupo CE, enquanto as magnitudes das 2
FTC

̂  para PG reduziram em 51,00% e 21,71% para o TC1 e TC2, 

respectivamente, as reduções em relação ao grupo SE das magnitudes das 2
TĈ  foram de 60,83% e 42,06% para o 

TC1 e TC2, respectivamente (Tabelas 11 e 14). Portanto, apesar das mudanças nas magnitudes das 2
TĈ  e 2

FTC
̂  

terem a mesma direção (ambas reduziram), o efeito do estresse hídrico foi maior sobre as magnitudes das 2
TĈ , 

reduzindo as magnitudes das 2
XTC

ĥ  para PG. Segundo Bolaños and Edmeades (1996), o coeficiente de herdabilidade 

para produção de grãos geralmente é menor em condições de estresse hídrico, pois a variância genética reduz mais 

rapidamente do que a variância ambiental com o aumento do déficit hídrico. Edmeades (2013) relatou que na 

presença de estresse ambiental, geralmente ocorre um aumento na variabilidade ambiental entre plantas e entre 

parcelas e o coeficiente de herdabilidade para o caráter produção de grãos declina. Neste sentido, nota-se que o 

coeficiente de variação experimental (CV) foi 43,91% e 33,81% superior no grupo CE em relação ao grupo SE para 

PG do TC1 e TC2, respectivamente (Tabelas 5 e 8). Ziyomo and Bernardo (2013) relataram magnitudes dos 

coeficientes de herdabilidade em nível de médias de testecrosses para PG estatisticamente superiores em ambientes 

sem estresse hídrico em relação aos ambientes com estresse hídrico. Beyene et al. (2016) também verificaram 

coeficientes de herdabilidade para PG de testecrosses com maiores magnitudes em ambientes sem estresse hídrico 

em relação a ambientes com estresse hídrico para dez populações de milho. 

De modo geral, os caracteres de estatura das plantas apresentaram alterações dos coeficientes de 

herdabilidade similares às observadas para o caráter PG. No entanto, os caracteres do florescimento foram pouco 

afetados pelo estresse hídrico. Bolaños and Edmeades (1996) reportaram que caracteres secundários que apresentam 

aumento da magnitude da variância genética sobre estresse hídrico ou mesmo uma redução inferior em relação a 

variância genética do caráter produção de grãos, podem aumentar a eficiência de seleção para essas condições 

ambientais, porém, esses caracteres devem apresentar coeficientes de herdabilidade relativamente altos e serem 

correlacionados com o caráter PG. Assim, embora as magnitudes das 2
TĈ  dos caracteres do florescimento e 

também do caráter PROL tenham sido menos afetadas pelo estresse hídrico, as magnitudes das 2
XTC

ĥ  foram 

similares ou inferiores às obtidas para o caráter principal, PG (Tabelas 11 a 16) e, portanto, a seleção direta sobre o 

caráter PG deve resultar em maiores respostas à seleção. 

De modo geral, considerando ambos os testadores e o número de ambientes utilizados nas análises de 

variâncias conjuntas, os valores obtidos para as estimativas das 2
XTC

ĥ estão próximos dos reportados na literatura 

para todos os caracteres, apesar dos caracteres do florescimento terem apresentado valores relativamente inferiores 

aos demais (Wolf et al. 2000; Silva et al. 2004; Andrade and Miranda Filho 2008; Hallauer et al. 2010; Ziyomo and 

Bernardo 2013). 

 

4.4. Detecção de epistasia nas análises de variâncias 

Neste estudo, foi considerada a detecção de epistasia pela fonte de variação epistasia total devido ao seu 

maior poder estatístico, uma vez que essa fonte possui 100 graus de liberdade, enquanto a fonte de variação TC x C2 
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possui 99 e o contraste C2 = GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 apenas um grau de liberdade. Além disso, a detecção de epistasia 

pelo contraste C2, o qual testa o efeito epistático médio, é dificultada pela característica bidirecional dos efeitos 

epistáticos, os quais podem ser positivos e negativos, tendendo o efeito médio a ser nulo ou tão pequeno que não 

possa ser detectado. 

Nas análises de variâncias individuais não foi detectada a presença de epistasia para o caráter PG em 

nenhum ambiente para ambos os testadores. Para os demais caracteres, de modo geral, a detecção de epistasia 

ocorreu em poucos ambientes para ambos os testadores (ANEXOS G a O). 

Nas análises de variâncias conjuntas para o grupo SE foi detectada a presença de epistasia para todos os 

caracteres, exceto ACQ e IF do TC1 e TC2. A interação epistasia x ambiente não foi significativa para nenhum 

caráter do TC1 e TC2 (Tabelas 5 a 7). 

Para o TC1, nas análises de variâncias conjuntas para o grupo CE, foi detectada a presença de epistasia 

para PG, PROL e caracteres de estatura das plantas, não sendo detectada para ACQ e caracteres do florescimento. 

Para o TC2, a epistasia foi significativa apenas para os caracteres PG, PROL, AP, FM e FF. Assim como no grupo 

SE, a interação epistasia x ambiente não foi significativa para nenhum caráter do TC1 e TC2 (Tabelas 8 a 10). 

Nas análises de variâncias conjuntas entre os grupos, detectou-se epistasia para todos os caracteres do TC1 

e TC2, exceto para ACQ e IF do TC1. A interação epistasia x grupos de ambientes foi significativa (p ≤ 0,01 ou p ≤ 

0,05) apenas para os caracteres PG e PROL do TC1 e AP e AE do TC2, enquanto a interação epistasia x ambientes 

dentro de grupos não foi significativa para nenhum caráter do TC1 e TC2 (Tabelas 2 a 4). 

Esses resultados indicam que a epistasia está presente na população para todos os caracteres, porém as 

linhagens testadoras, a presença ou ausência de estresse hídrico e o agrupamento dos ambientes nas diferentes 

análises de variâncias conjuntas afetaram sua detecção para os diversos caracteres. Por exemplo, para o caráter PG 

foi detectada a presença de epistasia no grupo de ambientes sem estresse hídrico, com estresse hídrico e na análise de 

variância conjunta entre os grupos, entretanto a epistasia não foi significativa em nenhum dos ambientes nas análises 

de variâncias individuais. Já a presença ou ausência do estresse hídrico alterou a detecção de epistasia para os 

caracteres FM e FF do TC1 e para os caracteres AE e PRE do TC2. Ressalte-se que nas análises de variâncias 

conjuntas entre os grupos, a detecção de epistasia é maior e mais precisa, pois, com base nas esperanças matemáticas 

dos quadrados médios, o componente de variância epistática de testecrosses ( 2
Z ) está multiplicado pelo número de 

repetições (K), ambientes dentro de grupos (M) e de grupos (N) e, portanto, o numerador do teste F é maior em 

relação ao denominador quando comparado com as análises de variâncias conjuntas para cada grupo e individuais, 

em que o componente de 2
Z  está multiplicado por KM e por K, respectivamente. Além disso, o número de graus 

de liberdade da fonte de variação do denominador do teste F é maior nas análises de variâncias conjuntas entre os 

grupos (ANEXOS A e B). 

Dentre as variações ou modificações do delineamento TTC, diversos autores têm reportado a presença de 

epistasia para produção de grãos e caracteres agronômicos em milho. Eta-Ndu and Openshaw (1999), utilizando o 

TTC com testadores, detectaram a presença de epistasia aditiva x aditiva (a x a) em nível de testecrosses para 

produção de grãos em duas populações com dois testadores. A detecção de epistasia em nível de testecrosses é 

importante pela utilização direta desses nos programas de melhoramento, no entanto são poucos os relatos da 

detecção de epistasia em testecrosses. Silva (2011), utilizando também o TTC com testadores, detectou epistasia para 

PG, PROL, ACQ e caracteres de estatura das plantas e do florescimento. Bauman (1959), analisando médias de 

testecrosses obtidos do cruzamento de linhagens genitoras e de seus híbridos simples com testadores e, também 
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Gorsline (1961), em uma extensão do método de Bauman (1961) incluindo o cruzamento de híbridos duplos com 

testadores, reportaram a presença de epistasia para PG e caracteres agronômicos em milho. 

Utilizando o delineamento TTC com dados de desempenho per se das progênies de retrocruzamento, Wolf 

and Hallauer (1997) relataram a presença de epistasia aditiva x dominante (a x d) e/ou dominante x dominante (d x 

d) para PG em nível populacional. Sofi et al. (2006) verificaram, também em nível populacional, a presença de 

epistasia a x a, a x d e/ou d x d para PG utilizando apenas um ambiente de avaliação. A epistasia do tipo a x a, a x d 

e/ou d x d também tem sido relatada em nível populacional para os caracteres de estatura das plantas e caracteres do 

florescimento (Wolf and Hallauer 1997; Díaz 2011), porém os autores não detectaram epistasia para o caráter ACQ. 

Mendoza (2011) relatou a presença de epistasia a x a, a x d e/ou d x d para PROL e diversos componentes da 

produção utilizando a mesma população deste trabalho (L-08-05F x L-38-05D), mas sem o cruzamento com 

testadores. Através de análises de médias de gerações, também tem sido relatada a detecção de epistasia para PG, 

PROL, AP, AE, FM, FF e/ou IF, entre outros caracteres em milho (Velásquez et al. 2008; Hauck et al. 2014). 

A detecção de epistasia também tem sido reportada com o auxílio de marcadores moleculares. Blanc et al. 

(2006) reportaram a presença de epistasia em testecrosses de milho para PG e FM analisando as interações QTL x 

QTL e/ou QTL x background considerando apenas QTL com efeitos significativos através do mapeamento por 

intervalo composto. Dudley and Johnson (2009) detectaram a presença da epistasia para o caráter produção de grãos 

em milho analisando interações entre marcadores SNP. Os autores relataram ainda que quase todas as marcas 

utilizadas estiveram envolvidas em interações epistáticas significativas e que aproximadamente 75,00% dessas 

interações incluíram ao menos uma marca em que não se detectou significância pela análise de marcas individuais. 

Neste sentido, alguns trabalhos em camundongos e humanos também têm indicado que a detecção de epistasia é 

mais frequente envolvendo locos sem efeitos individuais significativos (Lehner 2011; Jiang et al. 2016). Ainda, através 

de mapeamento associativo tem sido possível detectar interações epistáticas ao longo de todo o genoma e, assim, 

esses estudos têm revelado que a epistasia não é a exceção, mas a forma mais prevalente na arquitetura genética de 

caracteres quantitativos (Howard et al. 2014; Mackay 2014). 

Wolf and Hallauer (1997) observaram através de análises de variâncias individuais de cinco ambientes 

utilizando o TTC em milho, que a epistasia parece ser mais importante em ambientes extremos, como ambientes de 

alta e baixa produtividade. Hauck et al. (2014), utilizando análises de médias de gerações em milho, também fizeram 

essa associação entre a detecção de epistasia e ambientes extremos. No entanto, neste trabalho os resultados das 

análises de variância individuais mostram que para o TC1, dos quatro ambientes em que foi detectada a presença de 

epistasia para um ou mais caracteres (ambientes 2, 3, 5 e 8), três foram alocados no grupo SE, enquanto para o TC2 

dos cinco ambientes em que se detectou epistasia (ambientes 2, 3, 5, 9 e 10), três foram alocados no grupo SE 

(ANEXOS G a O). Assim, estes resultados sugerem que a detecção de epistasia não está fortemente relacionada com 

a presença ou ausência de estresse hídrico nos ambientes, ou seja, com ambientes extremos. 

Ressalte-se que, conforme Kearsey and Pooni (1996), apenas uma pequena parte da variância epistática 

pode ser detectada no delineamento TTC, em que, para dados de progênies per se, apenas (1/36) ( 2
AA  + 2

AD  +

2
DD ) é explorado pela fonte de variação epistasia total e, portanto, quando detectada a presença de epistasia nas 

análises de variâncias, pode-se inferir que os efeitos epistáticos são de elevada magnitude na população de referência, 

uma vez que apenas (1/144)(αα)2 + (1/288)[(αδ)2+(δα)2] + (1/576)(δδ)2 é explorado em relação à proporção 

presente em uma população F2, que é de (1/4)(αα)2 + (1/8)[(αδ)2+(δα)2] + (1/16)(δδ)2, em que, αα = aa + (q2 – p2)ad 

+ (q1 – p1)da + (q1 – p1)(q2 – p2)dd, αδ = ad + (q1 – p1)dd, δα = da + (q2 – p2)dd e δδ =dd, sendo p1 e q1 as frequências 

alélicas de um loco A, para os alelos A e a, e p2 e q2 as frequências alélicas de um loco B, para os alelos B e b, 
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respectivamente (Wang and Zeng 2009). Extrapolando para dados de testecrosses, infere-se que a epistasia a x a 

somente é detectada quando apresenta elevada magnitude para os caracteres. 

É importante destacar também que, na presença de epistasia, o componente de variância genética de 

testecrosses ( 2
TC ) contém (1/4) 2

ATC
  + (1/16) 2

AATC
 , desconsiderando interações inter-alélicas de ordens 

superiores (Bernardo 2010). Portanto, as estimativas das variâncias aditivas de testecrosses ( 2
ATC

̂ ) estão 

superestimadas por conter, além da 2
ATC

  per se, 1/4 da 2
AATC

  para os caracteres em que a presença de epistasia 

foi detectada. 

Além disso, a detecção de epistasia mostra que o modelo aditivo e dominante não é suficiente para 

interpretar a variância aditiva de testecrosses, 2
ATC

 = 2p1q1[a + (s1 – r1)d]2 (Bernardo 2010), devendo, portanto, a 

epistasia ser considerada no modelo, 2
ATC

 = 2p1q1[a + (s1 – r1)d + (p2r2 – q2s2)aa + (p2s2 + q2r2)ad + (s1 – r1)(p2r2 – q2s2)da 

+ (s1 – r1)(p2s2 + q2r2)dd]2, conforme dedução apresentada no ANEXO Y, sendo r1 e s1 as frequências alélicas de um 

loco A, para os alelos A e a, e r2 e s2 as frequências alélicas de um loco B, para os alelos B e b, respectivamente, no 

testador. Neste trabalho, devido aos testadores serem endogâmicos, a frequência alélica é um ou zero para r1 e s1 e 

para r2 e s2. Portanto, no modelo aditivo e dominante, 2
ATC

 = (1/2)(a ± d)2, e no modelo aditivo, dominante e 

epistático, 2
ATC

 = (1/2)[a ± d ± (1/2)aa + (1/2)ad ± (1/2)da ± (1/2)dd]2, sendo referente à uma população não 

endogâmica (plantas F2) cruzada com uma linhagem testadora e assumindo ausência de desequilíbrio de ligação.  

Segundo Rawlings and Thompson (1962), na ausência de dominância a variância genética de testecrosses 

é independente da frequência alélica do testador, desconsiderando no modelo a presença de epistasia. Os autores 

também reportaram que, na presença de dominância, a frequência alélica r = 0 resulta em maior variância de 

testecrosses, suportando a hipótese apresentada por Hull (1945), de que um testador com maior frequência de alelos 

recessivos resulta em testecrosses com maior variância. No entanto, a decomposição da variância aditiva de 

testecrosses apresentada neste trabalho mostra que mesmo na ausência de dominância, a variância genética de 

testecrosses é dependente das frequências alélicas do testador na presença de epistasia a x a. Além disso, a variância 

genética de testecrosses depende também da frequência alélica do loco epistático do testador, sendo que a variância 

aditiva de testecrosses para um dado loco A que interage com um loco B, na presença de todos os tipos de epistasia, 

será maior quando r1 = 0 e r2 = 1 e não quando r1 = r2 = 0 como indicado no trabalho de Rawlings and Thompson 

(1962) (ANEXO Y). 

Os resultados obtidos para as interações epistasia x ambientes ou ambientes dentro de grupos e epistasia x 

grupos de ambientes indicam que os efeitos epistáticos foram consistentes entre os ambientes de cada grupo para 

todos os caracteres e testadores, porém os efeitos epistáticos não foram consistentes entre os grupos de ambientes 

sem e com estresse hídrico para PG e PROL do TC1 e AP e AE do TC2. Ressalte-se que para esses caracteres foi 

detectada interação dos efeitos epistáticos x grupos de ambientes, no entanto não foi detectada interação testecrosses 

x grupos de ambientes, exceto para o caráter AE do TC2 (Tabelas 2 a 4). 

Díaz (2011) e Mendoza (2011), com dados de progênies per se, e Silva (2011), com testecrosses, não 

detectaram interação epistasia x ambiente para produção de grãos, utilizando a mesma população deste trabalho (L-

08-05F x L-38-05D). Dentre os diversos caracteres avaliados nesta população por esses autores, apenas os caracteres 

FM, IF e número de fileiras de grãos da espiga apresentaram interação epistasia x ambiente significativa. Também 

Eta-Ndu and Openshaw (1999), com dados de testecrosses, não detectaram interação epistasia x ambiente para o 
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caráter PG. Eberhart and Hallauer (1967) não detectaram interação epistática a x a x ambientes para o caráter PG em 

diferentes grupos de híbridos. Já Wolf and Hallauer (1997) reportaram a presença de interação epistática a x a x 

ambientes para PG, PROL e acamamento de plantas (AC), enquanto a interação epistática a x d x ambientes e/ou d 

x d x ambientes foi detectada para os caracteres AP, AE e FM. Moreno-Gonzalez and Dudley (1981) detectaram 

interação epistática a x a x ambientes para AP e AE, porém não foi detectada para PG, enquanto as interações 

epistáticas a x d x ambientes e d x d x ambientes foram significativas para PG, AP e AE. Gorsline (1961) também 

reportou a presença de interação epistasia x ambiente para PG, AP e outros caracteres agronômicos. Darrah and 

Hallauer (1972) detectaram interação epistasia x ambiente para AP, AE e FF em diferentes populações, no entanto, a 

frequência de interações dos efeitos epistáticos x ambientes significativas foi menor que a de interações dos efeitos 

aditivos e de dominância x ambientes. 

 

4.5. Desequilíbrio de ligação 

A interação testecrosses x C1 (GRC1 vs GRC2), quando significativa, indica a presença de desequilíbrio de 

ligação (Djk), pois, na modificação do delineamento TTC por Eta-Ndu and Openshaw (1999), a variância de 

dominância ( 2
D ) não está contida na variância entre testecrosses ( 2

D  = 0). Enquanto que, no TTC original, a fonte 

de variação da interação progênies x C1 é utilizada para estimar a variância de dominância, cuja magnitude pode estar 

altamente inflacionada na presença de desequilíbrio de ligação, ou seja, jk
2
D

2
PxC Dˆˆ

1
  (Comstock and 

Robinson 1952; Kearsey and Jinks 1968). 

Para o TC1 foi detectada a presença de desequilíbrio de ligação para todos os caracteres, exceto para o 

caráter ACQ nas análises de variâncias conjuntas para os grupos SE e CE e para o caráter IF nas análises de 

variâncias conjuntas para o grupo SE. Já para o TC2, não se detectou a presença de desequilíbrio de ligação apenas 

para os caracteres IF e ACQ, considerando todas as análises de variâncias conjuntas (Tabelas 2 a 10). 

O desequilíbrio de ligação na população já era esperado, pois esta foi obtida do cruzamento entre 

linhagens endogâmicas e não foi submetida a gerações de intercruzamentos para reduzir esse desequilíbrio 

(Comstock and Robinson 1952). Eta-Ndu and Openshaw (1999) relataram que a presença de desequilíbrio de 

ligação, assim como de epistasia, pode afetar as estimativas da variância aditiva de testecrosses. Neste sentido, 

Melchinger (1987) apresentou o impacto da epistasia aditiva x aditiva e do desequilíbrio de ligação na variância 

genética de testecrosses. No entanto, Comstock and Robinson (1952) relataram que o desequilíbrio de ligação pode 

não ser importante para o componente de variância aditiva, pois as covariâncias das fases de ligação em repulsão e 

associação tendem a se anular, ao contrário do que ocorre para o componente de variância de dominância em que, 

independente da fase de ligação, na presença de desequilíbrio esse componente estará superestimado. 

 

4.6. Efeitos epistáticos em testecrosses de plantas F2 

No grupo SE foram detectados efeitos epistáticos significativos (p ≤ 0,01 ou p ≤ 0,05) para o caráter PG 

em onze testecrosses para o TC1 e em oito testecrosses para o TC2. No entanto, enquanto o TC1 apresentou 81,82% 

dos testecrosses com efeitos epistáticos significativos negativos, variando de -2,50 t ha-1 a 3,13 t ha-1, o TC2 

apresentou 87,50% dos testecrosses com efeitos significativos positivos, variando de -1,78 t ha-1 a 3,11 t ha-1. As 
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magnitudes dos efeitos epistáticos em relação às médias de produtividade dos testecrosses reforçam que a epistasia 

está envolvida na determinação da produção de grãos em milho (Bauman 1959). Para ambos os testadores, no grupo 

SE foram detectados um total de 19 testecrosses referentes às plantas F2 com efeitos epistáticos significativos para 

PG. De modo geral, para os demais caracteres o número de testecrosses com efeitos epistáticos significativos para o 

TC1 variou de quatro a dez para os caracteres AP e PROL, respectivamente, enquanto para o TC2 variou de oito a 

quatorze para os caracteres FF e AE, respectivamente, desconsiderando os caracteres ACQ e IF do TC1 e TC2, em 

que não foi detectada a presença de epistasia. Ao contrário do ocorrido para o caráter PG, a proporção entre efeitos 

epistáticos significativos positivos e negativos foi similar entre TC1 e TC2 para os demais caracteres, exceto para os 

caracteres AE e PRE (Tabelas 17 e 18). 

No grupo CE, nove testecrosses apresentaram efeitos epistáticos significativos para PG para o TC1 e seis 

para o TC2. Houve predomínio dos efeitos epistáticos significativos negativos (88,89%) para o TC1, variando de        

-2,01 t ha-1 a 1,83 t ha-1, enquanto 50,00% dos efeitos epistáticos significativos foram positivos para o TC2, variando 

de -1,73 t ha-1 a 2,36 t ha-1. Apenas um testecross apresentou efeitos epistáticos significativos para ambos os 

testadores, portanto, no total foram identificados 14 testecrosses com efeitos epistáticos significativos no grupo CE, 

considerando a soma do TC1 e TC2. Para os demais caracteres, o número de testecrosses com efeitos epistáticos 

significativos para o TC1 variou de cinco a oito para AE e AP, respectivamente, e para o TC2 variou de cinco a onze 

para AP e FF, respectivamente, desconsiderando o caráter ACQ e caracteres do florescimento do TC1 e os caracteres 

ACQ, AE, PRE e IF do TC2, em que não foi detectada a presença de epistasia. Todos os caracteres apresentaram 

efeitos epistáticos bidirecionais (positivos e negativos), exceto o caráter PROL do TC2, em que os efeitos epistáticos 

significativos foram unidirecionais (positivos) (Tabelas 17 e 18). 

Para o caráter PG foi identificado maior número de testecrosses com efeitos epistáticos significativos para 

o TC1 em relação ao TC2 e para o grupo SE em relação ao grupo CE. Além disso, a amplitude de variação da 

magnitude dos efeitos epistáticos significativos para PG foi maior no grupo SE, quando comparada ao grupo CE, 

devido principalmente à maior magnitude dos efeitos epistáticos positivos. Em geral, foi identificado maior número 

de testecrosses com efeitos epistáticos significativos no grupo SE para a maioria dos caracteres, indicando que o 

estresse hídrico reduziu a detecção de epistasia em testecrosses. Considerando ambos os testadores e grupos de 

ambientes, 30 testecrosses referentes às plantas F2 apresentaram efeitos epistáticos significativos para o caráter PG, 

26 para PROL, 47 para os caracteres de estatura das plantas e 38 para os caracteres do florescimento (Tabelas 17 e 

18). 

Utilizando o TTC com dois testadores, Eta-Ndu and Openshaw (1999) detectaram efeitos epistáticos 

significativos para produção de grãos em 17 (32,69%) e 18 (34,62%) dos 52 testecrosses referentes às plantas F2 para 

duas populações, respectivamente, resultados percentuais próximos ao observado neste trabalho (30,00%). Os 

autores também relataram efeitos bidirecionais e com diferentes proporções de efeitos positivos e negativos entre os 

testadores e entre as populações. De modo geral, considerando ambos os testadores e populações, os efeitos 

epistáticos variaram de -2,40 t ha-1 a 2,96 t ha-1. 

Wolf and Hallauer (1997), utilizando o TTC original, com dados de desempenho per se das progênies de 

retrocruzamento, sem a inclusão de testadores, detectaram efeitos epistáticos para produção de grãos em 13 das 100 

plantas F2 amostradas. Díaz (2011), utilizando também o TTC original, para a mesma população deste trabalho, L-

08-05F x L-38-05D, detectaram efeitos epistáticos significativos em 25 das 100 plantas F2 amostradas para o caráter 

PG e caracteres de estatura das plantas e 40 plantas F2 para os caracteres do florescimento, sendo os efeitos também 

bidirecionais. 



 

 

58 Tabela 17. Efeitos epistáticos significativos em testecrosses de plantas F2 para o caráter produção de grãos e caracteres agronômicos para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) e com estresse 
hídrico (CE), referentes aos testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) 

SE 
Planta 

F2 
PG 

(t ha-1) 
Planta 

F2 
ACQ 
(%) 

Planta 
F2 

PROL 
(esp pl-1) 

Planta 
F2 

AP 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

AE 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

PRE 
 

Planta 
F2 

FM 
(dias) 

Planta 
F2 

FF 
(dias) 

Planta 
F2 

IF 
(dias) 

4 -2,01 * -   13 0,32 ** 1 18,40 ** 1 11,60 * 21 0,04 * 48 -3,25 ** 15 -2,87 ** -   

13 3,13 **    16 0,16 * 21 -16,00 * 16 13,30 * 26 -0,04 * 59 -2,50 * 17 2,13 *    

49 1,96 *    24 -0,18 ** 69 -14,10 * 17 12,30 * 57 -0,04 ** 60 -2,50 * 23 2,50 *    

55 -2,28 *    44 0,15 * 110 13,80 * 64 -12,20 * 69 -0,03 * 66 2,25 * 48 -2,63 *    

64 -2,50 **    48 0,14 *    69 -15,60 ** 87 -0,05 ** 106 -2,25 * 58 3,13 **    

78 -2,28 *    49 0,17 *    77 -11,50 * 94 0,04 * 110 -2,25 * 60 -2,13 *    

79 -2,07 *    62 -0,15 *       97 -0,04 *    79 -2,88 **    

97 -2,33 *    73 0,15 *             80 -2,13 *    

103 -2,04 *    92 0,15 *             110 -2,25 *    

107 -1,89 *    97 -0,19 **                   
108 -2,49 **                         

Total+ 2   0   7   2   3   2   1   3   0  
Total – 9   0   3   2   3   5   5   6   0  

CE 
Planta 

F2 
PG 

(t ha-1) 
Planta 

F2 
ACQ 
(%) 

Planta 
F2 

PROL 
(esp pl-1) 

Planta 
F2 

AP 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

AE 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

PRE 
 

Planta 
F2 

FM 
(dias) 

Planta 
F2 

FF 
(dias) 

Planta 
F2 

IF 
(dias) 

7 -1,60 * -   38 -0,16 * 29 19,90 * 5 -13,80 * 5 -0,05 * -   -   -   

14 -2,01 **    44 0,19 * 59 -17,60 * 29 14,40 * 46 -0,05 *          

25 -1,57 *    45 0,17 * 70 -18,20 * 35 12,00 * 62 -0,06 **          

44 1,83 *    48 0,17 * 72 -23,90 ** 59 -12,00 * 66 0,04 *          

59 -1,80 *    49 0,19 * 76 16,30 * 93 15,10 * 87 -0,04 *          

74 -1,85 *    78 -0,23 ** 87 20,00 *    93 0,04 *          

77 -1,79 *    84 -0,17 * 92 19,00 *                

78 -1,92 *       93 15,90 *                

79 -1,73 *                         

Total+ 1   0   4   5   3   2   0   0   0  

Total – 8   0   3   3   2   4   0   0   0  

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
- Epistasia não detectada na análise de variância. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos, acamamento e quebramento de plantas, prolificidade, altura da planta, altura da espiga, posição relativa da 
espiga, florescimento masculino, florescimento feminino e intervalo entre florescimentos, respectivamente. 
Total + e –, referem-se ao número de testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos positivos e negativos, respectivamente.  
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Tabela 18. Efeitos epistáticos significativos em testecrosses de plantas F2 para o caráter produção de grãos e caracteres agronômicos para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) e com estresse 
hídrico (CE), referentes aos testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2) 

SE 

Planta 
F2 

PG 
(t ha-1) 

Planta 
F2 

ACQ 
(%) 

Planta 
F2 

PROL 
(esp pl-1) 

Planta 
F2 

AP 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

AE 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

PRE 
 

Planta 
F2 

FM 
(dias) 

Planta 
F2 

FF 
(dias) 

Planta 
F2 

IF 
(dias) 

29 1,62 * -   6 0,22 ** 4 15,70 * 11 -14,00 * 21 -0,03 * 19 3,38 ** 19 2,25 * -   

37 -1,78 *    45 0,41 ** 11 -15,10 * 34 -16,80 ** 24 -0,04 * 25 -2,25 * 28 -2,25 *    

45 3,11 **    48 0,16 * 34 -16,60 * 37 -15,50 ** 40 0,06 ** 27 -2,25 * 48 -3,50 **    

70 1,95 *    57 -0,17 * 37 -17,30 * 40 19,90 ** 49 -0,05 ** 37 -2,75 ** 68 -2,50 *    

76 1,73 *    82 0,18 * 39 -18,00 ** 49 -14,80 * 60 0,05 ** 40 -2,88 ** 70 -3,63 **    

82 2,25 **    88 -0,16 * 48 14,80 * 58 12,60 * 76 0,06 ** 70 -2,38 * 78 2,88 **    

100 1,97 *    99 0,16 * 69 -13,90 * 60 14,50 * 84 0,03 * 88 2,25 * 87 2,12 *    

101 2,55 **    100 0,22 ** 76 18,70 ** 69 -14,80 * 90 0,04 * 90 2,38 * 100 -2,63 *    

      104 0,18 * 77 -16,50 * 76 25,40 ** 91 0,07 ** 100 -2,13 *       

         79 -14,60 * 81 13,40 * 92 0,04 * 107 -3,38 **       

         93 16,30 * 93 15,00 * 98 0,04 *          

         98 18,00 ** 98 19,10 ** 103 0,04 *          

         104 15,30 * 103 12,60 *             

            105 13,90 *             

Total + 7   0  7   6   9   9   3   3   0  

Total – 1   0  2   7   5   3   7   5   0  

CE 

Planta 
F2 

PG 
(t ha-1) 

Planta 
F2 

ACQ 
(%) 

Planta 
F2 

PROL 
(esp pl-1) 

Planta 
F2 

AP 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

AE 
(cm pl-1) 

Planta 
F2 

PRE 
 

Planta 
F2 

FM 
(dias) 

Planta 
F2 

FF 
(dias) 

Planta 
F2 

IF 
(dias) 

10 -1,58 * -   8 0,18 * 52 17,40 * -   -   6 2,25 * 1 -3,63 ** -   

45 1,50 *    45 0,38 ** 60 -21,10 *       19 3,00 ** 6 3,13 *    

75 -1,43 *    49 0,19 * 63 -18,00 *       23 -3,50 ** 8 -2,50 *    

78 2,36 **    69 0,19 * 93 16,80 *       37 -3,50 ** 10 2,88 *    

91 -1,73 *    78 0,22 ** 103 22,90 **       45 -2,38 * 23 -4,38 **    

104 1,79 **    94 0,19 *          74 -3,25 * 49 -3,13 *    

      95 0,22 **          88 3,38 ** 56 -3,13 *    

      97 0,27 **          97 -2,87 ** 69 -3,00 *    

      98 0,16 *          100 -2,50 * 74 -4,38 **    

                     91 2,75 *    

                     104 -2,50 *    

Total + 3   0  9   3   0   0   3   3   0  

Total – 3   0  0   2   0   0   6   8   0  

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
- Epistasia não detectada na análise de variância. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos, acamamento e quebramento de plantas, prolificidade, altura da planta, altura da espiga, posição relativa da espiga, florescimento 
masculino, florescimento feminino e intervalo entre florescimentos, respectivamente. 
 Total + e –, referem-se ao número de testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos positivos e negativos, respectivamente.  
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Neste trabalho, a utilização dos testadores L-02-03D e L-04-05F resultou na detecção de maior número 

de testecrosses com epistasia para os diversos caracteres, pois, de modo geral, cada testador revelou epistasia para 

diferentes testecrosses, mostrando que o genótipo do testador influencia na detecção de epistasia (Bauman 1959). 

Considerando todos os caracteres e grupos de ambientes conjuntamente, o testador L-02-03D (T1) permitiu detectar 

a presença de epistasia para um ou mais caracteres em 51 dos 100 testecrosses, enquanto que, utilizando o testador 

L-04-05F (T2), detectou-se epistasia em 56 testecrosses, sendo que desses, 28 foram coincidentes (independente do 

caráter) (Tabelas 17 e 18). Eta-Ndu and Openshaw (1999) também verificaram que cada testador permitiu detectar 

epistasia para um grupo único de testecrosses, sugerindo que o aumento no número de testadores para avaliar 

progênies oriundas do TTC pode aumentar a detecção de epistasia. 

A formação de grupos de ambientes sem e com estresse hídrico também permitiu identificar diferentes 

testecrosses com epistasia em cada grupo. Considerando todos os caracteres e testadores conjuntamente, no grupo 

SE foram identificados 64 testecrosses com efeitos epistáticos significativos para ao menos um caráter. Já no grupo 

CE, a epistasia foi detectada em 48 testecrosses, sendo que desses, 33 foram coincidentes entre os grupos de 

ambientes (independente do caráter). Assim, de modo geral, a ausência do estresse hídrico permitiu a detecção de 

maior número de testecrosses com efeitos epistáticos significativos. Considerando ambos os grupos de ambientes e 

testadores, nota-se que dos 100 testecrosses referentes às plantas F2, 79 apresentaram epistasia para ao menos um 

caráter, enquanto em 21 não se detectou epistasia (Tabelas 17 e 18). 

Em comparação com Silva (2011), o qual também avaliou a população L-08-05F x L-38-05D em 

cruzamento com os testadores L-02-03D e L-04-05F, porém sem a distinção dos ambientes para estresse hídrico, 

houve aumento do número de testecrosses com efeitos epistáticos significativos neste trabalho para os caracteres PG 

(30,43%), PROL (23,81%) e caracteres de estatura das plantas (17,50%), indicando que a formação de grupos de 

ambientes foi favorável para a detecção de epistasia nesses caracteres. Ressalte-se que mesmo não se tendo detectado 

a presença de epistasia no grupo CE para o TC2 nos caracteres AE e PRE, o número total de testecrosses com 

efeitos epistáticos significativos foi superior ao encontrado por Silva (2011). No entanto, para os caracteres do 

florescimento, houve redução do número de testecrosses com efeitos epistáticos significativos de 7,32% em relação 

ao relatado por Silva (2011), o qual detectou epistasia para o caráter IF. Desconsiderando o caráter IF dos caracteres 

do florescimento, houve aumento de 11,76% do número de testecrosses com efeitos epistáticos significativos em 

relação ao reportado por Silva (2011). No entanto, para o caráter ACQ, Silva (2011) detectou epistasia em 15 

testecrosses, o que não foi observado neste trabalho nos grupos de ambientes. 

 

4.6.1. Coincidência de testecrosses com efeitos epistáticos 

Foram identificados testecrosses com efeitos epistáticos significativos para mais de um caráter 

simultaneamente. No grupo SE para o TC1, três testecrosses apresentaram efeitos epistáticos significativos 

simultaneamente para os caracteres PG e PROL e para FM e FF, dois testecrosses para os caracteres AP e AE e para 

AP e PRE e em diversas outras combinações foi observado que um testecross apresentou epistasia simultânea para 

dois caracteres. Para o TC2, ao menos um testecross apresentou epistasia de forma simultânea para todas as 

combinações de caracteres dois a dois, exceto para os caracteres AE e PROL, AE e FF, PRE e PROL, e PRE e FF. 

O maior número de testecrosses apresentando efeitos epistáticos significativos simultaneamente ocorreu para os 

caracteres AP e AE (7) e para AE e PRE (6) (Tabelas 19 e 20). 
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No grupo CE para o TC1, dois testecrosses apresentaram epistasia simultaneamente para os caracteres PG 

e PROL e um para PG e AP e para PG e AE, três testecrosses apresentaram epistasia simultaneamente para AP e 

AE e dois para AP e PRE e para AE e PRE. Para o TC2, três testecrosses apresentaram epistasia simultaneamente 

para os caracteres PG e FF, PROL e FF, e FM e FF, dois para PG e PROL e para PROL e FM e um para PG e FM 

(Tabelas 19 e 20). Assim, de modo geral, no grupo CE houve menor detecção simultânea de epistasia para caracteres 

dois a dois e o TC2 apresentou maior número de testecrosses com efeitos epistáticos simultâneos em relação ao TC1 

(Tabelas 19 e 20). Esses resultados sugerem indícios da ocorrência de epistasia pleiotrópica, em que mais de um 

caráter é afetado pela mesma interação inter-alélica (Wolf et al. 2005). 

Foram observados também, testecrosses com efeitos epistáticos significativos para um mesmo caráter 

para o TC1 e TC2, simultaneamente. No grupo SE, isso ocorreu para o caráter PROL (1), AP (1), AE (1), PRE (1) e 

FM (1). Já no grupo CE, testecrosses apresentaram efeitos epistáticos significativos simultaneamente para o TC1 e 

TC2 para o caráter PG (1), AP (1) e PROL (3) (Tabela 21). No entanto, os valores dos efeitos epistáticos dos 

testecrosses coincidentes foram diferentes para o TC1 e TC2. Além disso, houve inversão de sinal desses efeitos, 

sendo observada a inversão para o caráter PRE no grupo SE e para os caracteres PG e PROL no grupo CE. 

Segundo Pavlicev et al. (2011b), alterações no sentido direcional dos efeitos epistáticos entre diferentes backgrounds 

genéticos não é algo raro em estudos de arquitetura genética. Eta-Ndu and Openshaw (1999) também reportaram 

diferenças nos valores dos efeitos epistáticos de testecrosses entre os testadores para o caráter PG. Também, 

Bauman (1959) reportou efeitos epistáticos de testecrosses significativamente diferentes entre testadores para PG e 

para AE. 

Alguns testecrosses apresentaram epistasia para um mesmo caráter nos dois grupos de ambientes 

simultaneamente. Para o TC1 foram observados testecrosses com efeitos epistáticos significativos no grupo SE e CE 

simultaneamente para o caráter PG (2), PROL (3) e PRE (1). Para o TC2 houve testecrosses com efeitos epistáticos 

significativos no grupo SE e CE simultaneamente para o caráter PG (1), PROL (1), AP (1) e FM (4) (Tabelas 19 e 

20). Para esses testecrosses coincidentes, não ocorreu inversão de sinal dos efeitos epistáticos entre os dois grupos, 

no entanto houve variação dos valores desses efeitos, indicando que a presença ou ausência de estresse hídrico não 

afetou o sentido direcional dos efeitos epistáticos para os testecrosses coincidentes, porém alterou a magnitude 

desses efeitos (Tabela 22). Neste sentido, Azizi et al. (2006), analisando os caracteres PG, AP, AE e FM em milho, 

reportaram que os efeitos epistáticos interagem de forma mais pronunciada com o ambiente em relação aos efeitos 

aditivos ou de dominância. 
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Tabela 19. Número de testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para diferentes caracteres 
para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (abaixo da diagonal), com estresse hídrico (acima da diagonal) e para os mesmos 
caracteres entre os grupos (em negrito na diagonal), referente aos testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) 

Caráter PG ACQ PROL AP AE PRE FM FF IF 
PG (t ha-1) 2 - 2 1 1 0 - - - 
ACQ (%) - - - - - - - - - 
PROL (esp pl-1) 3 - 3 0 0 0 - - - 
AP (cm pl-1) 0 - 0 0 3 2 - - - 
AE (cm pl-1) 1 - 1 2 0 2 - - - 
PRE 1 - 1 2 1 1 - - - 
FM (dias) 0 - 1 1 0 0 - - - 
FF (dias) 1 - 1 1 1 0 3 - - 
IF (dias) - - - - - - - - - 
- Coincidência não obtida devido a não detecção de epistasia em ao menos um dos caracteres. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos, acamamento e 
quebramento de plantas, prolificidade, altura da planta, altura da espiga, posição relativa da espiga, florescimento 
masculino, florescimento feminino e intervalo entre florescimentos, respectivamente. 
 

Tabela 20. Número de testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para diferentes caracteres 
para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (abaixo da diagonal), com estresse hídrico (acima da diagonal) e para os mesmos 
caracteres entre os grupos (em negrito na diagonal), referente aos testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2) 

Caráter PG ACQ PROL AP AE PRE FM FF IF 
PG (t ha-1) 1 - 2 0 - - 1 3 - 
ACQ (%) - - - - - - - - - 
PROL (esp pl-1) 3 - 1 0 - - 2 3 - 
AP (cm pl-1) 2 - 2 1 - - 0 0 - 
AE (cm pl-1) 2 - 0 7 - - - - - 
PRE 1 - 0 2 6 - - - - 
FM (dias) 3 - 2 1 2 2 4 3 - 
FF (dias) 2 - 2 1 0 0 3 0 - 
IF (dias) - - - - - - - - - 
- Coincidência não obtida devido a não detecção de epistasia em ao menos um dos caracteres. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos, acamamento e 
quebramento de plantas, prolificidade, altura da planta, altura da espiga, posição relativa da espiga, florescimento 
masculino, florescimento feminino e intervalo entre florescimentos, respectivamente. 

 

Tabela 21. Testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para os testadores L-02-03D (T1) e 
L-04-05F (T2) para os mesmos caracteres no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) e com estresse hídrico (CE) 

SE 

Caráter Planta F2 T1  T2  

PROL (esp pl-1) 48 0,14 * 0,16 * 

AP (cm pl-1) 69 -14,10 * -13,90 * 

AE (cm pl-1) 69 -15,60 ** -14,80 * 

PRE 21 0,04 * -0,03 * 

FF (dias) 48 -2,63 * -3,50 ** 

CE 
Caráter Planta F2 T1  T2  

PG (t ha-1) 78 -1,92 * 2,36 ** 

PROL (esp pl-1) 45 0,17 * 0,38 ** 

PROL (esp pl-1) 49 0,19 * 0,19 * 

PROL (esp pl-1) 78 -0,23 ** 0,22 ** 

AP (cm pl-1) 93 15,90 * 16,80 * 

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
PG, PROL, AP, AE, PRE e FF referem-se aos caracteres produção de grãos, prolificidade, altura da planta, altura da 
espiga, posição relativa da espiga e florescimento feminino, respectivamente. 
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Tabela 22. Testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para os grupos de ambientes sem 
estresse hídrico (SE) e com estresse hídrico (CE) para os mesmos caracteres em testecrosses provenientes do testador L-02-03D 
(TC1) e L-04-05F (TC2) 

TC1 
Caráter Planta F2           SE           CE 
PG (t ha-1) 78 -2,28 * -1,92 * 

PG (t ha-1)  79 -2,07 * -1,73 * 

PROL (esp pl-1) 44 0,15 * 0,19 * 

PROL (esp pl-1) 48 0,14 * 0,17 * 

PROL (esp pl-1) 49 0,17 * 0,19 * 

PRE 87 -0,05 ** -0,04 * 

TC2 

Caráter Planta F2           SE           CE 
PG (t ha-1) 45 3,11 ** 1,50 * 

PROL (esp pl-1) 45 0,41 ** 0,38 ** 

AP (cm pl-1) 93 16,30 * 16,80 * 

FM (dias) 19 3,38 ** 3,00 ** 

FM (dias) 37 -2,75 ** -3,50 ** 

FM (dias) 88 2,25 * 3,38 ** 

FM (dias) 100 -2,13 * -2,50 * 

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
PG, PROL, AP, PRE e FM referem-se aos caracteres produção de grãos, prolificidade, altura da planta, posição 
relativa da espiga e florescimento masculino, respectivamente. 
 
 

4.7. Interação efeitos epistáticos x testadores 

A interação dos efeitos epistáticos x testadores foi significativa (p ≤ 0,01 ou p ≤ 0,05) para todos os 

caracteres (Tabela 23), indicando que os efeitos epistáticos não foram consistentes entre os dois testadores, na média 

dos grupos de ambientes. Gorsline (1961), utilizando uma extensão do delineamento proposto por Bauman (1959), 

reportou interação epistasia x testador para os caracteres PG, AP, FF entre outros caracteres, utilizando três 

testadores, indicando que os testadores diferiram em grande parte dos locos envolvidos em interações inter-alélicas. 

 Os coeficientes de correlação entre os efeitos epistáticos obtidos para TC1 e TC2 apresentaram baixas 

magnitudes para todos os caracteres (Tabela 23). Esses resultados reforçam que houve expressão diferencial dos 

efeitos epistáticos entre testadores, demostrando a influência do background genético sobre os efeitos epistáticos. 

A presença de interação epistasia x testador tem implicações para o melhoramento genético de milho. 

Segundo Wolf and Hallauer (1997), o testador utilizado para avaliação de testecrosses pode influenciar na expressão 

dos efeitos epistáticos e, consequentemente, pode aumentar ou reduzir a detecção de linhagens com excelente 

capacidade específica de combinação na presença de epistasia. Com relação à capacidade geral de combinação, 

Gorsline (1961) reportou que a utilização de testadores de base ampla em testes de topcross pode incluir a epistasia em 

adição aos efeitos aditivos, não refletindo estritamente a capacidade geral de combinação. Além disso, a influência de 

diferentes backgrounds genéticos sobre os efeitos epistáticos pode impactar na seleção assistida por marcadores 

moleculares e na seleção genômica (Blanc et al. 2006; Mackay 2014). 

Para ambos os testadores não foram observadas associações entre os efeitos epistáticos e as performances 

dos testecrosses para nenhum caráter envolvendo os dois grupos de ambientes, uma vez que as correlações entre os 

efeitos epistáticos e as médias dos respectivos caracteres foram baixas para todos os caracteres, não diferindo de 

zero, com exceção do caráter IF (Tabela 24). Esses resultados podem estar relacionados à característica bidirecional 
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dos efeitos epistáticos, em que mesmo os testecrosses superiores apresentaram tanto efeitos positivos como 

negativos. 

 

Tabela 23. Quadrados médios e respectivas significâncias das interações dos efeitos epistáticos x testadores e estimativas dos 
coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os efeitos epistáticos de testecrosses de plantas F2 oriundos dos testadores L-02-
03D e L-04-05F, para o caráter produção de grãos e caracteres agronômicos considerando os dois grupos de ambientes 
conjuntamente 

Caráter e r FV GL QM 
     
PG (t ha-1) Efeitos epistáticos x testadores 99 1,09 ** 

r = -0,04ns Erro 99 0,58  
     
ACQ (%) Efeitos epistáticos x testadores 99 0,99 ** 

r = 0,05ns Erro 99 0,61  
     
PROL (esp pl-1) a Efeitos epistáticos x testadores 99 9,96 ** 

r = 0,03ns Erro 99 5,83  
     
AP (cm pl-1) Efeitos epistáticos x testadores 99 64,54 ** 

r = 0,22** Erro 99 34,68  
     
AE (cm pl-1) Efeitos epistáticos x testadores 99 41,14 ** 

r = 0,27** Erro 99 21,00  
     
PRE b Efeitos epistáticos x testadores 99 5,08 * 

r = 0,02ns Erro 99 3,42  
     
FM (dias) Efeitos epistáticos x testadores 99 1,87 ** 

r = 0,07ns Erro 99 1,01  
     
FF (dias) Efeitos epistáticos x testadores 99 2,16 ** 

r = 0,07ns Erro 99 0,99  
     
IF (dias) Efeitos epistáticos x testadores 99 0,95 * 

r = -0,01ns Erro 99 0,65  
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F (para QM) e t (para r), 
respectivamente. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos, acamamento e 
quebramento de plantas, prolificidade, altura da planta, altura da espiga, posição relativa da espiga, florescimento 
masculino, florescimento feminino e intervalo entre florescimentos, respectivamente. 
a Quadrados médios multiplicados por 103. 
b Quadrados médios multiplicados por 104. 

 

A correlação entre os efeitos epistáticos e as médias dos testecrosses oriundos dos retrocruzamentos com 

o genitor L-08-05F (RC1) e com o genitor L-38-05D (RC2) também foram predominantemente baixas para os 

caracteres em ambos os testadores, variando para o TC1 de -0,03 para AP e AE a 0,50 para o caráter IF e variando 

para o TC2 de 0,01 para AE a 0,41 para ACQ, considerando ambas as gerações de retrocruzamento (Tabela 24). 

Portanto, também não foi possível observar fortes associações entre os efeitos epistáticos e as performances dos 

testecrosses referentes às gerações de retrocruzamento, para ambos os testadores. Os testecrosses provenientes dos 

retrocruzamentos com a geração F1 (RC3) não foram considerados nesta análise, pelo fato dessa população (F2 x F1) 

não ser utilizada em programas de melhoramento para o desenvolvimento de cultivares. 

Eta-Ndu and Openshaw (1999) também não observaram associações entre os efeitos epistáticos 

estimados e a produção de grãos de testecrosses provenientes da geração F3 e das três gerações de retrocruzamentos 
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do TTC (RC1, RC2 e RC3). Velásquez et al. (2008), utilizando médias de gerações, também não observaram 

associações entre os efeitos epistáticos e a produção de grãos dos híbridos simples avaliados. 

 

Tabela 24. Coeficientes de correlação de Pearson entre os efeitos epistáticos (Zi) e as médias gerais de testecrosses ( x  Geral) e 
das gerações de retrocruzamento GRC1 e GRC2, para cada caráter e testador (T1 e T2) envolvendo os dois grupos de ambientes  

 PG (t ha-1)  
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 -0,04ns 0,05ns 0,03ns 
Zi T2 0,12ns 0,19** 0,20** 
 ACQ (%) 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 0,04ns 0,31** 0,37** 
Zi T2 0,06ns 0,30** 0,41** 
 PROL (esp pl-1) 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 0,07ns 0,28** 0,26** 
Zi T2 -0,08ns 0,27** 0,22** 
 AP (cm pl-1) 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 -0,07ns -0,03ns -0,03ns 
Zi T2 -0,00ns 0,05ns 0,04ns 
 AE (cm pl-1) 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 -0,07ns -0,03ns -0,02ns 
Zi T2 -0,03ns 0,03ns 0,01ns 
 PRE 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 -0,02ns 0,06ns 0,07ns 
Zi T2 -0,06ns 0,03ns 0,02ns 
 FM (dias) 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 0,13ns 0,28** 0,26** 
Zi T2 0,06ns 0,22** 0,30** 
 FF (dias) 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 0,09ns 0,23** 0,25** 
Zi T2 0,06ns 0,25** 0,29** 
 IF (dias) 
 x  Geral GRC1 GRC2 
Zi T1 0,24** 0,45** 0,50** 
Zi T2 -0,09ns 0,26** 0,32** 
ns e ** não significativo e significativo a 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos, acamamento e 
quebramento de plantas, prolificidade, altura da planta, altura da espiga, posição relativa da espiga, florescimento 
masculino, florescimento feminino e intervalo entre florescimentos, respectivamente. 
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4.8. Variância epistática 

No grupo SE, as estimativas das variâncias epistáticas de testecrosses ( 2
Ẑ ) para o TC1 foram 

estatisticamente inferiores às respectivas estimativas das 2
TĈ  para os caracteres PG, AP e AE, não diferindo para os 

demais caracteres. Ressalte-se que para o caráter IF, a magnitude da 2
Ẑ  não diferiu de zero, ao contrário da 

respectiva magnitude da 2
TĈ . Para o TC2, as magnitudes das 2

Ẑ  foram inferiores às respectivas magnitudes das 

2
TĈ  para os caracteres AP e AE, porém não diferiram estatisticamente para os demais caracteres (Tabelas 11 a 16). 

As magnitudes das 2
Ẑ  no grupo CE foram inferiores às respectivas magnitudes das 2

TĈ  para o caráter 

AP do TC1, não diferindo para os demais caracteres. Ressalte-se que para os caracteres do florescimento, as 

magnitudes das 2
Ẑ  não diferiram de zero, enquanto as respectivas estimativas das 2

TĈ  foram significativas. Para o 

TC2, as magnitudes das 2
Ẑ  para os caracteres AE, PRE e IF não diferiram de zero, enquanto as respectivas 

magnitudes das 2
TĈ  diferiram. Para os demais caracteres não houve diferenças significativas entre as magnitudes das 

2
Ẑ  e 2

TĈ  (Tabelas 11 a 16). 

Considerando as magnitudes das 2
Ẑ  obtidas através das análises de variâncias conjuntas entre os grupos, 

essas foram inferiores às respectivas magnitudes das 2
TĈ  para o caráter PG, FM, FF e caracteres de estatura das 

plantas para o TC1 e para os caracteres de estatura das plantas para o TC2, não diferindo para os demais caracteres. 

Ressalte-se que o caráter IF do TC1 não apresentou estimativa da 2
Ẑ  significativa, ao contrário da respectiva 

estimativa da 2
TĈ . Portanto, na média dos grupos, as magnitudes das 2

Ẑ  foram menos expressivas em relação às 

respectivas magnitudes das 2
TĈ , principalmente para o TC1 (Tabelas 11 a 16). Para o caráter PG, por exemplo, 

enquanto a estimativa da 2
Ẑ  para o TC1 representou cerca de 30,00% da magnitude da respectiva 2

TĈ , para o TC2 a 

magnitude da 2
Ẑ  foi muito similar à respectiva magnitude da 2

TĈ , representaram cerca de 100,00% da magnitude 

desta. 

Apesar das magnitudes das 2
Ẑ  serem frequentemente inferiores às das 2

TĈ , é importante destacar que 

esses componentes de variância representam uma pequena parcela da variância genética da população de referência, 

uma vez que os componentes de variâncias dentro de testecrosses não foram explorados nas análises de variâncias. 

Em nível populacional, a epistasia pode gerar uma quantidade enorme de variabilidade, contribuindo de forma 

expressiva para a variância genética. Kearsey and Pooni (1996) relataram que, apesar de improvável, é possível que a 

variância devido à epistasia seja muitas vezes maior que a variância devido aos efeitos aditivos e de dominância dos 

locos. 

As magnitudes das 2
Ẑ  não diferiram nos grupos SE e CE para nenhum caráter de ambos os testadores, 

no entanto,  para os caracteres FM e FF do TC1 e AE e PRE do TC2, as magnitudes das 2
Ẑ  não diferiram de zero 

no grupo CE, ao contrário do ocorrido no grupo SE. Portanto, a presença ou ausência de estresse hídrico não afetou 

de forma significativa a magnitude das variâncias dos efeitos epistáticos para a maioria dos caracteres. As magnitudes 
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das 2
Ẑ  obtidas através das análises de variâncias conjuntas entre os grupos não diferiram das obtidas para os grupos 

SE e CE para a maioria dos caracteres de ambos os testadores. Ressalte-se que para o TC2, as magnitudes das 2
Ẑ  

entre os grupos para os caracteres ACQ e IF diferiram de zero, enquanto que, nos grupos SE e CE, as magnitudes 

das 2
Ẑ  não diferiram de zero para esses caracteres. As magnitudes das 2

Ẑ  entre os grupos não diferiram para o TC1 

e TC2 para todos os caracteres, exceto para o caráter FM, em que a magnitude da 2
Ẑ  do TC2 foi estatisticamente 

superior à magnitude da 2
Ẑ  do TC1. Para os caracteres ACQ e IF, as magnitudes das 2

Ẑ  não diferiram de zero para 

o TC1, ao contrário do ocorrido para o TC2 (Tabelas 11 a 16). 

As estimativas das variâncias da interação epistasia x grupos de ambientes ( 2
ZxŜ ) diferiram de zero 

apenas para os caracteres PG e PROL do TC1 e AP e AE do TC2. Nota-se também, que as magnitudes das 2
ZxŜ  

não diferiram das respectivas magnitudes das 2
Ẑ  para esses caracteres (Tabelas 11 a 16). 

 

4.9. Produtos médios, covariâncias e coeficientes de correlação 

4.9.1. Produtos médios 

Nas análises de covariâncias conjuntas para o grupo SE para o TC1, os produtos médios (PMxy) de 

testecrosses diferiram de zero (p ≤ 0,01 ou p ≤ 0,05) para todas as combinações envolvendo o caráter PG, exceto em 

combinação com o caráter IF. Os PMxy das combinações entre os caracteres de estatura das plantas, assim como 

entre os caracteres do florescimento diferiram de zero, no entanto os PMxy dos caracteres de estatura das plantas em 

combinação com os caracteres do florescimento não diferiram de zero. A maioria das combinações envolvendo o 

caráter PROL apresentaram PMxy diferentes de zero, porém o contrário ocorreu para o caráter ACQ (ANEXOS Z a 

DD). Para o TC2, os PMxy de testecrosses diferiram de zero para a maioria das combinações envolvendo o caráter 

PG, em que apenas as combinações PGACQ e PGFM não diferiram de zero. Semelhante ao ocorrido para o TC1, os 

PMxy das combinações entre os caracteres de estatura das plantas e também entre os caracteres do florescimento 

diferiram de zero, contudo os PMxy dos caracteres de estatura das plantas em combinação com os caracteres do 

florescimento não diferiram de zero, exceto para AEIF, PREFM e PREIF. Todas as combinações envolvendo o 

caráter PROL apresentaram PMxy diferentes de zero, exceto PROLACQ e PROLFM, enquanto nenhuma 

combinação envolvendo o caráter ACQ diferiu de zero (ANEXOS EE a II). 

Nas análises de covariâncias conjuntas para o grupo CE para o TC1, as significâncias dos PMxy de 

testecrosses foram similares às observadas no grupo SE, com exceção das combinações envolvendo o caráter ACQ, 

em que os PMxy não diferiram de zero em nenhuma combinação e para o PMxy da combinação FMIF, o qual também 

não diferiu de zero no grupo CE (ANEXOS JJ a NN). Também para o TC2, as significâncias dos PMxy de 

testecrosses foram similares às observadas no grupo SE, com exceção das combinações PGFM e PROLFM, em que 

os PMxy diferiram de zero, e das combinações AEIF, PREFM, PREIF e FMIF, em que os PMxy não diferiram de 

zero no grupo CE (ANEXOS OO a SS). 

De modo geral, nas análises de covariâncias conjuntas entre os grupos, os únicos resultados não 

observados nas análises de covariâncias para cada grupo em relação às significâncias dos PMxy de testecrosses, foram 
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os PMxy que diferiram de zero para as combinações PGIF e PROLIF do TC1 e para as combinações APFM e AEFM 

do TC2 (ANEXOS TT a CCC). 

Com relação às significâncias dos PMxy para a fonte de covariação epistasia total, no grupo SE para o TC1, 

os PMxy diferiram de zero para a maioria das combinações envolvendo o caráter PG, não diferindo apenas para as 

combinações PGACQ, PGFM e PGIF. Porém, para os demais caracteres, os PMxy em geral não diferiram de zero 

para a maioria das combinações de caracteres dois a dois, diferindo apenas para PROLFM, PROLFF, APAE, 

AEPRE e entre os caracteres do florescimento (ANEXOS Z a DD). Para o TC2, os PMxy envolvendo o caráter PG 

diferiram de zero apenas para as combinações PGPROL e PGFF. As demais combinações de caracteres dois a dois 

que apresentaram PMxy diferentes de zero foram ACQPRE, PROLFF, entre os caracteres de estatura das plantas e 

entre os caracteres do florescimento (ANEXOS EE a II). 

No grupo CE, os PMxy para epistasia total para o TC1 diferiram de zero para todas as combinações 

envolvendo o caráter PG, exceto para a combinação PGPRE. Considerando as demais combinações de caracteres 

dois a dois, de modo geral, houve maior número de PMxy significativos no grupo CE em relação ao grupo SE para o 

TC1 (ANEXOS JJ a NN). Para o TC2, os PMxy para epistasia total envolvendo o caráter PG foram significativos para 

a maioria das combinações de caracteres, não diferindo de zero apenas para PGAE, PGPRE e PGIF. Assim, 

também para o TC2 houve maior número de combinações de pares de caracteres com PMxy diferentes de zero no 

grupo CE em relação ao grupo SE (ANEXOS OO a SS). 

Nas análises de covariâncias conjuntas entre os grupos, os únicos resultados não observados nas análises 

de covariâncias para cada grupo em relação às significâncias dos PMxy para a fonte de covariação epistasia total, foi o 

PMxy diferente de zero para a combinação ACQPROL e não diferente de zero para PROLFM do TC1 e os PMxy 

diferentes de zero para as combinações AEFM e PREFM do TC2 (ANEXOS TT a CCC). 

Esses resultados mostram que, de modo geral, enquanto a presença ou ausência de estresse hídrico não 

influenciou na detecção de PMxy significativos para testecrosses, detectou-se maior número de PMxy significativos na 

presença de estresse hídrico para epistasia total para ambos TC1 e TC2. Além disso, algumas combinações de 

caracteres apresentaram padrões de significâncias dos PMxy diferentes entre os testadores. 

 

4.9.2. Covariâncias 

As estimativas das covariâncias genéticas de testecrosses (
xyTCvôC ), no grupo SE para o TC1, foram 

significativas para a maioria das combinações de caracteres dois a dois, sendo não significativas as combinações 

PGFM, PROLPRE, AEIF, FMIF e as combinações dos caracteres AP e PRE com os caracteres do florescimento. 

As significâncias das estimativas das 
xyTCvôC  envolvendo o caráter ACQ não foram possíveis de serem obtidas, uma 

vez que para o teste de Pillai são utilizados componentes de variância (Silva 2015), os quais não diferiram de zero 

para esse caráter. Para o TC2, as magnitudes das 
xyTCvôC  diferiram de zero para todas as combinações de caracteres, 

exceto para PGFF e PROLFM. Da mesma forma que para o TC1, as significâncias das estimativas das 
xyTCvôC  

envolvendo os caracteres ACQ e IF não foram obtidas para o TC2 (Tabela 25). 

No grupo CE para o TC1, as estimativas das 
xyTCvôC  foram significativas para todas as combinações de 

caracteres, exceto para as combinações PGPRE, PROLPRE, FMIF e para as combinações do caráter IF com os 
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caracteres de estatura das plantas. Também para o TC2, as magnitudes das 
xyTCvôC  diferiram de zero para todas as 

combinações de caracteres, exceto para PGPRE, APIF e AEIF. Para ambos TC1 e TC2, as significâncias das 

estimativas das 
xyTCvôC  envolvendo o caráter ACQ não foram obtidas pelos mesmos motivos apresentados para o 

grupo SE (Tabela 26). 

Nas análises de covariâncias conjuntas entre os grupos, apenas o TC2 apresentou estimativas das 
xyTCvôC  

com significâncias diferentes das já relatadas nas análises de covariâncias de cada grupo, em que as combinações 

PGACQ, ACQPROL e AEIF foram significativas e as combinações PGFM, FMIF e ACQ com os caracteres de 

estatura das plantas foram não significativas (Tabela 27). Ressalte-se que as significâncias das estimativas das 
xyTCvôC  

do caráter ACQ em combinação com os caracteres do florescimento para o TC2 não puderam ser obtidas, pois as 

estimativas das 2
TĈ  não diferiram de zero para o caráter ACQ, considerando apenas os ambientes em que os 

caracteres do florescimento foram avaliados (dados não apresentados). 

Esses resultados indicam que, em geral, tanto a presença ou ausência de estresse hídrico, como os 

testadores, afetaram a frequência de estimativas das 
xyTCvôC  significativas. Nota-se que no grupo CE e para os 

testecrosses provenientes da linhagem testadora L-04-05F (TC2) houve maior frequência de estimativas das 
xyTCvôC  

significativas em relação ao grupo SE e aos testecrosses provenientes da linhagem testadora L-02-03D (TC1), 

respectivamente. 

Para algumas combinações de caracteres do TC1 e TC2 nas diversas análises de covariâncias, enquanto as 

estimativas das 
xyTCvôC  foram significativas, as respectivas estimativas das covariâncias fenotípicas de testecrosses     

(
xyTCFvôC ) não o foram ou vice-versa. De modo geral, isso ocorreu para as combinações envolvendo o caráter PG e 

também para as combinações dos caracteres do florescimento com os caracteres de estatura das plantas. Como 

esperado, as significâncias das estimativas das 
xyTCFvôC  foram idênticas às significâncias obtidas para os PMxy  da 

fonte de covariação testecrosses, pois KJMNPMvôC
xyxyTC TCF   conforme eq. (28). 

As estimativas das covariâncias epistáticas totais de testecrosses (
xyZvôC ), no grupo SE para o TC1, foram 

significativas para a maioria das combinações de caracteres, sendo que apenas as combinações PGFM, PGFF, 

PROLAE, PROLPRE, APPRE e PREFM não diferiram de zero, considerando apenas as combinações de caracteres 

em que o teste de Pillai pôde ser realizado. Da mesma forma, para o TC2 todas as combinações de caracteres 

apresentaram 
xyZvôC  significativas, exceto para PGAP e ACQFM (Tabela 28). As significâncias das estimativas das 

xyZvôC  para o caráter AE do TC1 e para os caracteres PG e PROL do TC2, em combinação com os caracteres FM e 

FF, não puderam ser obtidas, pois as respectivas magnitudes das 2
Ẑ  não diferiram de zero para esses caracteres, 

considerando apenas os ambientes em que os caracteres do florescimento foram avaliados (dados não apresentados). 

Para o caráter ACQ do TC2, o contrário foi observado, uma vez que a magnitude da 2
Ẑ  diferiu de zero, 

considerando apenas esses ambientes (dados não apresentados). 

 



 

 

70 Tabela 25. Estimativas das covariâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses (acima da diagonal), covariâncias genéticas de testecrosses (abaixo da diagonal) e respectivas significâncias 
envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o grupo de 
ambientes sem estresse hídrico (SE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -5,16 * 1,54 ** 169,99 ** 132,61 ** 0,18 ** -11,04 ** -14,13 ** -3,10 ns 

ACQ (%) -5,01    -0,26 * -7,99 ns -3,57 ns 0,00 ns -5,14 * -4,02 ns 1,12 ns 

PROL (esp pl-1) 0,97 ** -0,20    4,19 * 3,19 * 0,00 ns -0,66 ** -0,84 ** -0,18 ns 

AP (cm pl-1) 135,64 ** -25,36  3,07 **   2.154,99 ** 2,08 ** 2,54 ns 3,03 ns 0,48 ns 

AE (cm pl-1) 108,08 ** -19,56  2,26 ** 1.750,25 **   2,90 ** 1,21 ns -2,96 ns -4,17 ns 

PRE 0,15 ** -0,02  0,00 ns 1,78 ** 2,14 **   0,00 ns -0,02 ns -0,02 ns 

FM (dias) -3,45 ns -5,20  -0,20 * 36,99 ns 31,62 * 0,05 ns   23,40 ** -5,05 ** 

FF (dias) -7,05 ** -3,28  -0,44 ** 40,19 ns 32,54 * 0,04 ns 14,10 **   5,83 ** 

IF (dias) -3,60 ** 1,92  -0,23 ** 3,19 ns 0,92 ns -0,01 ns -0,61 ns 2,73 **   
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   1,27 ns 0,86 ** 86,13 ** 78,97 ** 0,12 ** -2,30 ns -6,55 ** -4,25 ** 

ACQ (%) 2,02    0,16 ns 24,39 ns 11,37 ns -0,01 ns -0,36 ns 0,37 ns 0,73 ns 

PROL (esp pl-1) 0,43 ** 0,24    4,16 ** 4,45 ** 0,01 ** -0,27 ns -0,53 ** -0,26 * 

AP (cm pl-1) 66,91 ** 15,39  3,52 **   1.743,62 ** 1,74 ** 29,27 ns 0,67 ns -28,60 ns 

AE (cm pl-1) 66,18 ** 4,59  4,06 ** 1.333,76 **   3,34 ** 46,24 ns 10,95 ns -35,29 * 

PRE 0,12 ** -0,02  0,01 ** 1,50 ** 2,47 **   0,12 * 0,05 ns -0,08 * 

FM (dias) 2,17 * 0,39  -0,05 ns 75,31 ** 88,26 ** 0,19 **   25,30 ** -5,63 ** 

FF (dias) -1,71 ns 1,57  -0,25 ** 40,92 * 51,01 ** 0,12 ** 16,36 **   5,67 ** 

IF (dias) -3,87  1,18  -0,20  -34,40  -37,25  -0,07  -0,20  1,84    
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente. 
Teste de Pillai adaptado por Silva (2015) não realizado quando ao menos uma das estimativas de variâncias envolvidas não diferiu de zero. 
Covariâncias multiplicados por 102. 
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Tabela 26. Estimativas das covariâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses (acima da diagonal), covariâncias genéticas de testecrosses (abaixo da diagonal) e respectivas significâncias 
envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o grupo de 
ambientes com estresse hídrico (CE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -0,27 ns 1,29 ** 128,45 ** 76,55 ** 0,09 * -8,84 ** -10,86 ** -2,02 ns 

ACQ (%) 0,27    -0,06 ns 7,70 ns 4,20 ns 0,01 ns -1,09 ns 0,42 ns 1,51 ns 

PROL (esp pl-1) 0,73 ** -0,02    8,83 ** 5,27 ** 0,01 ns -0,93 ** -1,15 ** -0,21 ns 

AP (cm pl-1) 71,05 ** 12,01  4,57 **   1.434,20 ** 1,92 ** -4,89 ns 1,59 ns 6,48 ns 

AE (cm pl-1) 35,50 ** 5,79  2,18 ** 724,75 **   2,71 ** 2,19 ns -0,95 ns -3,14 ns 

PRE 0,01 ns 0,00  0,00 ns 0,68 * 1,27 **   0,01 ns -0,03 ns -0,04 ns 

FM (dias) -3,04 * -0,53  -0,35 ** 61,69 ** 55,75 ** 0,13 **   34,01 ** -1,85 ns 

FF (dias) -4,39 ** 0,98  -0,50 ** 70,62 ** 56,35 ** 0,11 ** 20,80 **   7,14 ** 

IF (dias) -1,35 ** 1,51  -0,15 ** 8,93 ns 0,60 ns -0,02 ns -0,45 ns 1,91 **   
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -0,85 ns 0,80 ** 74,39 ** 49,68 ** 0,07 * -7,22 ** -10,84 ** -3,62 ** 

ACQ (%) -0,71    0,06 ns 6,71 ns 12,43 ns 0,05 ns 0,37 ns -0,66 ns -1,03 ns 

PROL (esp pl-1) 0,29 ** 0,06    6,20 ** 4,86 ** 0,01 ** -0,76 ** -1,04 ** -0,28 ** 

AP (cm pl-1) 23,08 ** 6,45  2,09 **   1.316,48 ** 2,19 ** -2,87 ns -11,80 ns -8,93 ns 

AE (cm pl-1) 12,24 ** 8,36  1,85 ** 571,70 **   3,29 ** 14,79 ns 1,69 ns -13,10 ns 

PRE 0,01 ns 0,03  0,00 ** 1,04 ** 1,81 **   0,10 ns 0,04 ns -0,05 ns 

FM (dias) -3,91 ** 1,96  -0,42 ** 47,99 ** 58,98 ** 0,21 **   30,77 ** -0,22 ns 

FF (dias) -6,91 ** 0,26  -0,62 ** 52,21 ** 53,04 ** 0,16 ** 18,25 **   8,54 ** 

IF (dias) -3,00 ** -1,70  -0,19 ** 4,22 ns -5,94 ns -0,05 ** 1,78 ** 4,39 **   
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente. 
Teste de Pillai adaptado por Silva (2015) não realizado quando ao menos uma das estimativas de variâncias envolvidas não diferiu de zero. 
Covariâncias multiplicados por 102. 
 



 

 

72 Tabela 27. Estimativas das covariâncias fenotípicas com base em médias de testecrosses (acima da diagonal), covariâncias genéticas de testecrosses (abaixo da diagonal) e respectivas significâncias 
envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), entre os grupos de 
ambientes (EG) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -1,77 ns 1,16 ** 119,72 ** 80,37 ** 0,10 * -6,41 ** -9,14 ** -2,72 * 

ACQ (%) -1,60    -0,12 ns -1,67 ns 2,49 ns 0,02 ns -2,08 ns -1,57 ns 0,50 ns 

PROL (esp pl-1) 0,88 ** -0,10    5,19 ** 3,40 ** 0,00 ns -0,53 ** -0,76 ** -0,23 ** 

AP (cm pl-1) 96,79 ** -4,93  3,85 **   1.429,90 ** 1,51 ** 21,22 ns 32,11 ns 10,90 ns 

AE (cm pl-1) 63,98 ** -1,11  2,39 ** 1.151,36 **   2,11 ** 19,56 ns 21,61 ns 2,06 ns 

PRE 0,07 * 0,01  0,00 ns 1,12 ** 1,56 **   0,03 ns 0,01 ns -0,02 ns 

FM (dias) -3,07 ns -1,95  -0,27 ** 46,47 ** 40,55 ** 0,07 *   22,12 ** -1,36 ns 

FF (dias) -5,75 ** -1,25  -0,50 ** 58,66 ** 44,81 ** 0,06 ns 16,49 **   5,58 ** 

IF (dias) -2,68 ** 0,71  -0,23 ** 12,19 ns 4,26 ns -0,01 ns 0,10 ns 3,50 **   
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,40 ns 0,53 ** 56,65 ** 46,42 ** 0,08 ** -2,20 ns -4,75 ** -2,54 ** 

ACQ (%) 0,63 *   0,08 ns 4,38 ns 5,93 ns 0,02 ns 0,72 ns 0,60 ns -0,12 ns 

PROL (esp pl-1) 0,29 ** 0,10 **   3,02 ** 2,91 ** 0,01 ** -0,22 ns -0,42 ** -0,20 ** 

AP (cm pl-1) 39,02 ** 2,07 ns 1,83 **   1.177,07 ** 1,43 ** 41,24 * 32,54 ns -8,70 ns 

AE (cm pl-1) 33,86 ** 3,22 ns 2,06 ** 888,41 **   2,56 ** 53,26 ** 35,08 ns -18,18 * 

PRE 0,06 ** 0,01 ns 0,01 ** 1,08 ** 1,97 **   0,15 ** 0,08 ns -0,07 ** 

FM (dias) -0,26 ns 1,30  -0,08 ns 65,47 ** 74,82 ** 0,19 **   22,10 ** -1,92 ns 

FF (dias) -2,55 ** 1,13  -0,24 ** 58,60 ** 57,93 ** 0,12 ** 16,73 **   3,95 ** 

IF (dias) -2,29 ** -0,17  -0,16 ** -6,86 ns -16,88 ** -0,07 ** -0,06 ns 1,96 **   
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente. 
Teste de Pillai adaptado por Silva (2015) não realizado quando ao menos uma das estimativas de variâncias envolvidas não diferiu de zero. 
Covariâncias multiplicados por 102. 



73 
 

 

No grupo CE para o TC1, o teste de Pillai para as estimativas das 
xyZvôC  não pôde ser realizado para todas 

as combinações envolvendo os caracteres do florescimento e também o caráter ACQ, uma vez que as magnitudes 

das 2
Ẑ  desses caracteres não diferiram de zero. Assim, considerando apenas as combinações entre os caracteres PG, 

PROL e caracteres de estatura das plantas, as estimativas das 
xyZvôC  foram significativas para PGPROL, PGAP, 

PGAE, APAE e AEPRE. Para o TC2, todas as combinações de caracteres em que o teste de Pillai pôde ser realizado 

apresentaram estimativas das 
xyZvôC  significativas, exceto para AEFF (Tabela 29). As significâncias das estimativas 

das 
xyZvôC  para o caráter AP do TC2, em combinação com os caracteres FM e FF, não puderam ser obtidas, pois a 

magnitude da 2
Ẑ  não diferiu de zero para AP, considerando apenas os ambientes em que os caracteres do 

florescimento foram avaliados (dados não apresentados). Para o caráter AE do TC2, o contrário foi observado, uma 

vez que a magnitude da 2
Ẑ  diferiu de zero, considerando apenas esses ambientes (dados não apresentados). 

Nas análises de covariâncias entre os grupos para o TC1, as estimativas das 
xyZvôC  para as combinações de 

caracteres PGFM, AEFM, AEFF e PREFF foram significativas, enquanto para PROLFM e PROLFF não diferiram 

de zero, sendo estes resultados os únicos não observados nas análises de covariâncias para cada grupo de ambientes. 

Para o TC2 foi detectado maior número de estimativas das 
xyZvôC  significativas em relação às análises de covariâncias 

para cada grupo, principalmente envolvendo os caracteres ACQ e IF (Tabela 30).  

No grupo SE, as estimativas das covariâncias entre caracteres utilizando as estimativas dos efeitos 

epistáticos de testecrosses referentes às plantas F2 (
xyZivôC ) foram significativas para um número menor de 

combinações de caracteres em comparação com as estimativas das 
xyZvôC , obtidas nas análises de covariâncias 

(ANCOVAS), para ambos TC1 e TC2. Diversas combinações de caracteres em que as estimativas das 
xyZvôC  foram 

significativas apresentaram as respectivas estimativas das 
xyZivôC  não significativas, o inverso também ocorreu, 

porém em menor frequência. No entanto, como as significâncias das variâncias dos efeitos epistáticos (Zi) não são 

conhecidas a priori, o teste de Pillai para as estimativas das 
xyZivôC  foi realizado para todas as combinações de 

caracteres. Assim, detectou-se estimativas das 
xyZivôC  significativas para as combinações de caracteres FMIF e FFIF 

do TC1 e para as combinações PGFF, PGIF, ACQPRE, PROLFF, PROLIF, FMIF e FFIF do TC2, para as quais 

não foram testadas as significâncias das estimativas das 
xyZvôC  (Tabela 28). 

No grupo CE, ao contrário do ocorrido para o grupo SE, houve maior número de estimativas das 
xyZivôC  

significativas em relação às 
xyZvôC , para ambos TC1 e TC2. Porém, de modo geral, para as combinações de caracteres 

em que as significâncias das 
xyZvôC  puderam ser testadas, não houve diferenças em relação às respectivas 

significâncias das estimativas das 
xyZivôC . Assim, para ambos TC1 e TC2, foram detectadas estimativas das 

xyZivôC  

significativas para diversas combinações de caracteres em que as significâncias das respectivas estimativas das 
xyZvôC  

não foram obtidas, principalmente envolvendo os caracteres do florescimento (Tabela 29). 
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Para o TC1, nas análises de covariâncias entre os grupos, o número de estimativas das 
xyZivôC  

significativas foi similar ao das estimativas das 
xyZvôC , porém as magnitudes das 

xyZvôC  diferiram de zero para os 

caracteres de estatura das plantas em combinação com os caracteres do florescimento, enquanto as magnitudes das 

xyZivôC  não diferiram de zero para essas combinações de caracteres. Além disso, as estimativas das 
xyZivôC  para 

ACQPROL, IFPG, IFFM e IFFF foram significativas, enquanto as respectivas estimativas das 
xyZvôC  não puderam 

ser testadas estatisticamente. Para o TC2 houve menor número de estimativas das 
xyZivôC  significativas em relação às 

estimativas das 
xyZvôC , sendo este resultado relacionado principalmente às covariâncias do caráter IF com os 

caracteres de estatura das plantas e covariâncias envolvendo o caráter ACQ, as quais apresentaram estimativas das 

xyZvôC  significativas, ao contrário das respectivas estimativas das 
xyZivôC  (Tabela 30). 

Esses resultados indicam que o poder de detecção de covariâncias epistáticas significativas através das 

análises de covariâncias (ANCOVAS) é relativamente maior em relação às estimativas obtidas diretamente dos 

efeitos epistáticos de testecrosses (Zi). No entanto, o conhecimento a priori das significâncias das variâncias epistáticas 

limitou o uso do teste de Pillai, principalmente no grupo CE. A detecção de covariâncias epistáticas significativas 

mostra que a epistasia também compõe a covariância genética de testecrosses entre caracteres, podendo, portanto, 

afetar a correlação genética entre caracteres. Além disso, os resultados mostram que algumas combinações de 

caracteres apresentaram padrões de significância das covariâncias epistáticas diferentes entre os grupos de ambientes 

e entre testadores, indicando que a ausência ou presença de estresse hídrico, assim como o testador utilizado, podem 

afetar a significância e magnitude das estimativas de covariâncias epistáticas. 
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Tabela 28. Estimativas das covariâncias dos efeitos epistáticos estimados de testecrosses referentes às plantas F2 (acima da diagonal), covariâncias epistáticas totais (abaixo da diagonal) e respectivas 
significâncias envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da 
espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o 
grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -10,43 ns 7,39 ** 187,51 ** 194,14 ** 0,38 ns -26,44 ns -42,54 ** -16,09 ns 

ACQ (%) -0,84    -1,17 ns -14,67 ns 41,24 ns 0,20 ns -12,50 ns -11,88 ns 0,62 ns 

PROL (esp pl-1) 0,62 ** -0,15    6,79 ns 4,67 ns 0,00 ns -2,60 * -3,30 ** -0,70 ns 

AP (cm pl-1) 15,62 ** -15,93  0,73 *   2.610,93 ** 0,75 ns -30,73 ns 10,26 ns 40,98 ns 

AE (cm pl-1) 23,64 ** -6,51  0,54 ns 139,51 **   8,38 ** -34,03 ns -55,10 ns -21,08 ns 

PRE 0,06 ** 0,01  0,00 ns -0,03 ns 0,40 **   -0,06 ns -0,25 ns -0,19 ns 

FM (dias) 1,68 ns -0,11  -0,20 ** 11,99 ** 12,08  0,03 **   86,51 ** -40,56 ** 

FF (dias) -0,22 ns 0,02  -0,21 ** 16,74 ** 9,92  0,00 ns 6,42 **   47,05 ** 

IF (dias) -1,89  0,13  -0,01  4,75  -2,16  -0,02  -0,11  2,59    
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -10,93 ns 5,50 ** 109,67 ns 101,25 ns 0,14 ns -16,98 ns -35,58 ** -18,60 * 

ACQ (%) -1,32    -0,76 ns -8,54 ns 117,68 ns 0,57 ** 8,53 ns 23,24 ns 14,71 ns 

PROL (esp pl-1) 0,38 ** -0,12    11,70 ns 10,91 ns 0,01 ns -0,31 ns -2,51 * -2,20 * 

AP (cm pl-1) 6,92 ns -6,20  1,75 **   5.292,36 ** 5,27 ** 169,51 ns 196,65 ns 27,14 ns 

AE (cm pl-1) 15,15 ** 14,56  1,92 ** 489,74 **   13,98 ** 172,40 ns 190,81 ns 18,41 ns 

PRE 0,05 ** 0,08  0,01 ** 0,70 ** 1,26 **   0,30 ns 0,31 ns 0,01 ns 

FM (dias) 0,11  0,85 ns 0,21  44,67 ** 41,97 ** 0,06 **   115,92 ** -54,88 ** 

FF (dias) -0,24  4,28 ** 0,08  54,08 ** 47,35 ** 0,07 ** 11,71 **   35,82 ** 

IF (dias) -0,35  3,43  -0,13  9,41  5,38  0,00  -4,69  -1,79    
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente. 
Teste de Pillai adaptado por Silva (2015) não realizado quando ao menos uma das estimativas de variâncias envolvidas não diferiu de zero. 
Covariâncias multiplicados por 102. 
 



 

 

76 Tabela 29. Estimativas das covariâncias dos efeitos epistáticos estimados de testecrosses referentes às plantas F2 (acima da diagonal), covariâncias epistáticas totais (abaixo da diagonal) e respectivas 
significâncias envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da 
espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o 
grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -16,77 * 5,86 ** 373,03 ** 193,81 ** 0,11 ns -24,57 ** -41,58 ** -17,00 ** 

ACQ (%) -1,80    -1,08 ns -69,81 ns 10,56 ns 0,26 ns 7,61 ns 25,80 * 18,19 ** 

PROL (esp pl-1) 0,41 ** -0,07    15,40 * 7,94 ns 0,01 ns -2,19 * -3,49 ** -1,30 * 

AP (cm pl-1) 29,47 ** -10,07  0,54 ns   3.858,10 ** 2,62 ns 72,13 ns -27,72 ns -99,84 ns 

AE (cm pl-1) 11,68 ** 4,60  -0,06 ns 329,27 **   9,85 ** 56,39 ns 19,43 ns -36,96 ns 

PRE -0,01 ns 0,05  0,00 ns 0,22 ns 0,57 **   0,08 ns 0,13 ns 0,05 ns 

FM (dias) 1,07  1,41  0,08  40,64  24,75  0,03    116,12 ** -16,91 ns 

FF (dias) 0,38  5,36  0,01  36,10  27,31  0,06  4,09    38,67 ** 

IF (dias) -0,69  3,94  -0,07  -4,55  2,56  0,03  -0,24  -1,16    
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -15,09 * 5,69 ** 185,34 ** 60,44 ns -0,16 ns -49,10 ** -61,95 ** -12,85 ns 

ACQ (%) -1,05    -1,64 * -87,13 ns -4,34 ns 0,24 ns 7,97 ns 6,99 ns -0,99 ns 

PROL (esp pl-1) 0,46 ** -0,13    24,42 ** 10,52 ns -0,01 ns -5,46 ** -6,67 ** -1,21 ns 

AP (cm pl-1) 9,85 ** -12,92  2,57 **   3.962,22 ** 3,12 ns 2,14 ns -154,20 ns -156,34 * 

AE (cm pl-1) -7,10  0,78  0,77  174,33    8,93 ** 97,58 ns -63,32 ns -160,90 ** 

PRE -0,06  0,04  0,00  0,01  0,23    0,52 ns 0,05 ns -0,47 * 

FM (dias) -4,48 ** 0,28  -0,42 ** 18,92  27,73 ** 0,10    173,50 ** -15,12 ns 

FF (dias) -5,70 ** -1,26  -0,47 ** -1,29  4,44 ns 0,03  13,34 **   65,54 ** 

IF (dias) -1,22  -1,54  -0,06  -20,21  -23,29  -0,08  2,06  2,85    
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente. 
Teste de Pillai adaptado por Silva (2015) não realizado quando ao menos uma das estimativas de variâncias envolvidas não diferiu de zero. 
Covariâncias multiplicados por 102. 
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Tabela 30. Estimativas das covariâncias dos efeitos epistáticos estimados de testecrosses referentes às plantas F2 (acima da diagonal), covariâncias epistáticas totais (abaixo da diagonal) e respectivas 
significâncias envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da 
espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), entre os 
grupos de ambientes (EG) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -10,84 * 3,88 ** 169,83 ** 106,73 ** 0,11 ns -6,79 ns -16,67 * -9,88 * 

ACQ (%) -1,28    -0,95 * -62,42 ns 8,24 ns 0,20 ns -1,10 ns 6,10 ns 7,20 ns 

PROL (esp pl-1) 0,34 ** -0,12    6,34 ns 2,56 ns 0,00 ns -0,93 ns -1,49 * -0,56 ns 

AP (cm pl-1) 14,39 ** -13,69  0,50 ns   2.266,34 ** 1,46 ns 85,41 ns 66,58 ns -18,83 ns 

AE (cm pl-1) 10,15 ** -1,36  0,04 ns 222,93 **   5,63 ** 69,42 ns 57,57 ns -11,85 ns 

PRE 0,01 ns 0,03  0,00 ns 0,13 ns 0,42 **   0,14 ns 0,14 ns 0,00 ns 

FM (dias) 1,78 ** 0,33  0,01 ns 23,97 ** 19,22 ** 0,04 **   60,85 ** -12,32 * 

FF (dias) 0,91 ns 1,78  -0,02 ns 23,42 ** 19,97 ** 0,04 ** 4,39 **   28,83 ** 

IF (dias) -0,86  1,45  -0,03  -0,54  0,76  0,01  0,35  1,61    
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -9,56 * 3,66 ** 64,62 ns 24,98 ns -0,04 ns -21,16 ** -26,81 ** -5,65 ns 

ACQ (%) -0,89 **   -1,11 * -16,91 ns 56,35 ns 0,31 * 6,78 ns 11,92 ns 5,14 ns 

PROL (esp pl-1) 0,40 ** -0,12 **   9,77 * 5,34 ns 0,00 ns -1,66 ns -2,24 * -0,58 ns 

AP (cm pl-1) 3,39 ns -3,33 ns 1,29 **   2.623,89 ** 2,52 * 148,21 * 77,99 ns -70,22 ns 

AE (cm pl-1) 1,32 ns 9,25 ** 0,92 * 219,90 **   7,40 ** 199,87 ** 139,73 * -60,14 ns 

PRE 0,00 ns 0,05 ** 0,00 ns 0,25 ** 0,67 **   0,56 ** 0,43 * -0,13 ns 

FM (dias) -2,27 ** 0,50 ns -0,14 ns 32,24 ** 37,46 ** 0,09 **   102,83 ** -22,60 ** 

FF (dias) -2,16 ** 1,34 ** -0,13 ns 23,82 ** 29,67 ** 0,07 ** 11,58 **   25,15 ** 

IF (dias) 0,12 ns 0,84 ** 0,02 ns -8,42 ** -7,79 ** -0,02 ** -1,63 ** 0,15 ns   
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente. 
Teste de Pillai adaptado por Silva (2015) não realizado quando ao menos uma das estimativas de variâncias envolvidas não diferiu de zero. 
Covariâncias multiplicados por 102. 
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4.9.3. Coeficientes de correlação 

As estimativas dos coeficientes de correlação genética aditiva (
xyGr̂ ) foram significativas no grupo SE para 

15 e 17 combinações de caracteres dois a dois, no grupo CE para 19 e 21 combinações e entre os grupos para 21 e 

25 combinações para o TC1 e TC2, respectivamente, dentre as 36 combinações possíveis (Tabelas 31 a 33). Portanto, 

em geral, na presença de estresse hídrico e com a utilização da linhagem testadora L-04-05F houve maior frequência 

de estimativas dos 
xyGr̂  significativas em relação à ausência de estresse hídrico e à utilização da linhagem testadora L-

02-03D, respectivamente. Além disso, o número de estimativas dos 
xyGr̂ significativas foi inferior ao das respectivas 

estimativas das 
xyTCvôC  (Tabelas 25 a 27). 

No grupo SE para o TC1, o caráter PG apresentou magnitude do 
xyGr̂  alta com PROL (

xyGr̂  ≥ |0,70|), 

moderada com os caracteres de estatura das plantas (|0,40| ≤ 
xyGr̂ < |0,70|) e baixa com os caracteres do 

florescimento (
xyGr̂ < |0,40|), sendo estas últimas negativas. Em geral, as magnitudes dos 

xyGr̂  variaram de -0,51 

entre os caracteres PROL e IF a 0,93 entre os caracteres AP e AE. Para o TC2, o caráter PG apresentou magnitude 

do 
xyGr̂  alta com PROL e AE, moderada com AP e PRE e baixa com FM, sendo esta última não significativa e todas 

positivas. As magnitudes dos 
xyGr̂  variaram de -0,28 entre PROL e FF a 0,94 entre FM e FF (Tabela 31). 

Para o TC1 no grupo CE, a magnitude do 
xyGr̂  do caráter PG com os demais se manteve alta para o 

caráter PROL, moderada para os caracteres de estatura das plantas e baixa para os caracteres do florescimento, sendo 

estas últimas negativas e não significativas para FM e IF. Em geral, as magnitudes dos 
xyGr̂  variaram de -0,41 entre 

PROL e FF a 1,00 entre PG e PROL. Para o TC2, o caráter PG apresentou magnitude do 
xyGr̂  alta com PROL e IF, 

positiva e negativa, respectivamente, moderada com AP, FM e FF e baixa com o caráter AE, sendo esta última não 

significativa. As magnitudes dos 
xyGr̂  variaram de -0,81 entre PG e IF a 0,95 entre FM e FF (Tabela 32).  

Esses resultados mostram que, em geral, as magnitudes dos 
xyGr̂  variaram na ausência e presença de 

estresse hídrico para ambos TC1 e TC2, porém de forma mais pronunciada para o TC2. Além disso, apesar das 

estimativas dos 
xyGr̂  apresentarem sentidos semelhantes para o TC1 e TC2, as magnitudes dos 

xyGr̂  foram 

frequentemente discrepantes nos dois grupos de testecrosses (Tabelas 31 a 33). Portanto, tanto os diferentes 

testadores como a presença ou ausência do estresse hídrico afetaram as magnitudes dos 
xyGr̂ .  

As estimativas dos 
xyGr̂ , obtidas com base nas análises de covariâncias e variâncias conjuntas entre os 

grupos para o caráter PG do TC1, apresentaram alta magnitude com o caráter PROL, magnitudes moderadas com os 

caracteres AP e AE e baixas magnitudes com PRE, FF e IF, variando no geral de -0,50 entre PROL e IF a 0,93 entre 

PG e PROL. Para o TC2, as magnitudes dos 
xyGr̂  do caráter PG foram altas com PROL e IF, positiva e negativa, 

respectivamente, moderadas com AP e AE e baixas com os demais caracteres. De modo geral, as estimativas dos 

xyGr̂  variaram de -0,77 entre PG e IF a 0,94 entre FM e FF (Tabela 33). 
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Tabela 31. Estimativas dos coeficientes de correlação fenotípica (acima da diagonal), correlação genética aditiva (abaixo da diagonal) e respectivas significâncias envolvendo os caracteres produção de 
grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), 
florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -0,22 * 0,78 ** 0,51 ** 0,51 ** 0,34 ** -0,31 ** -0,39 ** 0,00  
ACQ (%) 0,00    -0,21 * 0,00  0,00  0,00  -0,22 * 0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,85 ** 0,00    0,23 * 0,23 * 0,00  -0,33 ** -0,42 ** 0,00  
AP (cm pl-1) 0,54 ** 0,00  0,28 **   0,90 ** 0,44 ** 0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,56 ** 0,00  0,26 + 0,93 **   0,78 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,42 ** 0,00  0,00  0,51 ** 0,80 **   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) 0,00  0,00  -0,21 ns 0,00  0,22 ns 0,00    0,81 ** -0,29 ** 
FF (dias) -0,31 * 0,00  -0,42 ** 0,00  0,21 ns 0,00  0,90 **   0,33 ** 
IF (dias) -0,36 * 0,00  -0,51 * 0,00  0,00  0,00  0,00  0,36 +   
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,00  0,76 ** 0,50 ** 0,52 ** 0,35 ** 0,00  -0,30 ** -0,32 ** 
ACQ (%) 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,83 ** 0,00    0,28 ** 0,33 ** 0,28 ** 0,00  -0,28 ** -0,23 * 
AP (cm pl-1) 0,66 ** 0,00  0,40 **   0,86 ** 0,36 ** 0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,73 ** 0,00  0,52 ** 0,88 **   0,79 ** 0,00  0,00  -0,24 * 
PRE 0,58 ** 0,00  0,49 ** 0,44 ** 0,81 **   0,22 * 0,00  -0,23 * 
FM (dias) 0,21 ns 0,00  0,00  0,46 ** 0,62 ** 0,61 **   0,82 ** -0,30 ** 
FF (dias) 0,00  0,00  -0,28 ns 0,24 + 0,34 * 0,36 * 0,94 **   0,30 ** 
IF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
ns, +, * e ** não significativo, significativo a 0,10, 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
 



 

 

80 Tabela 32. Estimativas dos coeficientes de correlação fenotípica (acima da diagonal), correlação genética aditiva (abaixo da diagonal) e respectivas significâncias envolvendo os caracteres produção de 
grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), 
florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,00  0,90 ** 0,63 ** 0,53 ** 0,22 * -0,36 ** -0,41 ** 0,00  
ACQ (%) 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 1,00 ** 0,00    0,54 ** 0,46 ** 0,00  -0,42 ** -0,48 ** 0,00  
AP (cm pl-1) 0,62 ** 0,00  0,57 **   0,88 ** 0,39 ** 0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,47 ** 0,00  0,41 * 0,85 **   0,78 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,00  0,00  0,00  0,26 + 0,73 **   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) -0,21 ns 0,00  -0,30 + 0,35 * 0,48 ** 0,38 *   0,89 ** 0,00  
FF (dias) -0,29 + 0,00  -0,41 * 0,39 ** 0,47 ** 0,31 * 0,95 **   0,37 ** 
IF (dias) -0,28 ns 0,00  -0,39 + 0,00  0,00  0,00  0,00  0,26 ns   
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,00  0,79 ** 0,55 ** 0,44 ** 0,20 * -0,40 ** -0,53 ** -0,38 ** 
ACQ (%) 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,84 ** 0,00    0,45 ** 0,43 ** 0,27 ** -0,41 ** -0,50 ** -0,28 ** 
AP (cm pl-1) 0,44 * 0,00  0,40 *   0,87 ** 0,46 ** 0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,27 ns 0,00  0,40 * 0,83 **   0,83 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,00  0,00  0,26 ns 0,43 ** 0,86 **   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) -0,42 ** 0,00  -0,52 ** 0,44 * 0,57 ** 0,55 **   0,88 ** 0,00  
FF (dias) -0,63 ** 0,00  -0,64 ** 0,41 * 0,43 ** 0,36 * 0,95 **   0,46 ** 
IF (dias) -0,81 ** 0,00  -0,60 * 0,00  0,00  -0,33 ns 0,27 ns 0,57 **   
ns, +, * e ** não significativo, significativo a 0,10, 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
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Tabela 33. Estimativas dos coeficientes de correlação fenotípica (acima da diagonal), correlação genética aditiva (abaixo da diagonal) e respectivas significâncias envolvendo os caracteres produção de 
grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), 
florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2), entre os grupos de ambientes (EG) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,00  0,87 ** 0,55 ** 0,51 ** 0,26 ** -0,27 ** -0,36 ** -0,21 * 
ACQ (%) 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,93 ** 0,00    0,39 ** 0,35 ** 0,00  -0,35 ** -0,46 ** -0,28 ** 
AP (cm pl-1) 0,56 ** 0,00  0,40 **   0,89 ** 0,40 ** 0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,51 ** 0,00  0,35 ** 0,90 **   0,76 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,25 * 0,00  0,00  0,39 ** 0,75 **   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) 0,00  0,00  -0,27 * 0,27 * 0,32 ** 0,25 +   0,87 ** 0,00  
FF (dias) -0,30 * 0,00  -0,45 ** 0,31 * 0,32 ** 0,00  0,91 **   0,40 ** 
IF (dias) -0,34 * 0,00  -0,50 ** 0,00  0,00  0,00  0,00  0,42 **   
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,00  0,76 ** 0,52 ** 0,51 ** 0,30 ** 0,00  -0,33 ** -0,37 ** 
ACQ (%) 0,24 ns   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,77 ** 0,38 +   0,29 ** 0,33 ** 0,27 ** 0,00  -0,30 ** -0,30 ** 
AP (cm pl-1) 0,57 ** 0,00  0,28 *   0,86 ** 0,38 ** 0,21 * 0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,58 ** 0,00  0,36 ** 0,86 **   0,79 ** 0,31 ** 0,00  -0,21 * 
PRE 0,36 ** 0,00  0,32 * 0,38 ** 0,80 **   0,31 ** 0,00  -0,30 ** 
FM (dias) 0,00  0,00  0,00  0,47 ** 0,61 ** 0,55 **   0,88 ** 0,00  
FF (dias) -0,28 * 0,00  -0,29 * 0,40 ** 0,45 ** 0,33 ** 0,94 **   0,32 ** 
IF (dias) -0,77 ** 0,00  -0,59 ** 0,00  -0,40 * -0,58 ** 0,00  0,32 +   
ns, +, * e ** não significativo, significativo a 0,10, 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
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A elevada magnitude positiva do 
xyGr̂  entre os caracteres PG e PROL está de acordo com os relatos da 

literatura para ambientes sem e com estresse hídrico (Bolaños and Edmeades 1996; Câmara et al. 2007). Assim como 

observado neste trabalho, Bolaños and Edmeades (1996) reportaram maiores magnitudes dos coeficientes de 

correlação genética entre PG e PROL em ambientes com estresse hídrico em relação aos ambientes sem estresse. 

Também, a elevada magnitude negativa do 
xyGr̂  entre os caracteres PG e IF, observada para o TC2 no grupo CE, 

está de acordo com os relatos para milho em condições de déficit hídrico (Bolaños and Edmeades 1996; Ziyomo and 

Bernardo 2013). No entanto, para os testecrosses provenientes da linhagem testadora L-02-03D (TC1), as magnitudes 

dos 
xyGr̂  entre PG e IF foram baixas. Câmara et al. (2007), avaliando progênies F2:3 de uma população cuja linhagem 

L-02-03D foi utilizada como genitora, também relataram baixas magnitudes dos 
xyGr̂  entre PG e IF. 

Segundo Bolaños and Edmeades (1996), genótipos de milho com maior PROL e menor IF estão 

altamente associados com maior produção de grãos em condições de estresse hídrico e, portanto, esses caracteres 

secundários devem ser considerados em programas de melhoramento visando aumentar a eficiência de seleção de 

genótipos superiores sob déficit hídrico. Neste sentido, a construção de índices de seleção que combinem 

informações de caracteres altamente relacionados com a tolerância ao déficit hídrico, como os caracteres PG, PROL 

e IF, pode ser uma forma de aumentar a eficiência de seleção para essa condição ambiental (Ziyomo and Bernardo 

2013). 

Em geral, as magnitudes dos 
xyGr̂  obtidas com base nas análises de covariâncias e variâncias conjuntas 

entre os grupos de ambientes envolvendo o caráter PG estão de acordo com as reportadas na literatura. Bolaños and 

Edmeades (1996) relataram correlação genética entre PG e ACQ de baixa magnitude e não significativa em 

ambientes sem e com estresse hídrico, já entre PG e PROL, a correlação genética foi de alta magnitude. Silva et al. 

(2004) reportaram correlação genética aditiva entre PG e AP de moderada magnitude e entre PG e PRE de baixa 

magnitude. Câmara et al. (2007) relataram correlação genética de baixa a moderada magnitude entre PG e os 

caracteres do florescimento, enquanto Ziyomo and Bernardo (2013) reportaram alta magnitude da correlação 

genética aditiva entre PG e IF, como também observado neste estudo. No entanto, as magnitudes dos 
xyGr̂  deste 

trabalho podem estar afetadas pela presença de desequilíbrio de ligação, uma vez que este foi detectado para diversos 

caracteres na população (Comstock and Robinson 1952). Além disso, com base nas análises de covariâncias, várias 

combinações de caracteres que apresentaram estimativas dos 
xyGr̂  significativas, também apresentaram PMxy 

significativos para a fonte TC x C1 (ANEXOS Z a CCC; Tabelas 2 a 10). 

A presença de correlação genética entre os pares de caracteres indica a presença de locos com efeitos 

pleiotrópicos na população (Bernardo 2010) e, portanto, os efeitos pleiotrópicos foram afetados pelos diferentes 

testadores e pela presença ou ausência do estresse hídrico. Alterações nos coeficientes de correlação genética entre 

caracteres em função de diferenças no background genético, como diferentes testadores, podem ocorrer quando locos 

pleiotrópicos interagem com outros locos e o efeito desta interação é diferencial entre os caracteres, sendo isto 

referido como epistasia diferencial (Cheverud et al. 2004) ou epistasia pleiotrópica (Wolf et al. 2005). Além disso, a 

presença de epistasia pode influenciar os efeitos pleiotrópicos de forma variada quando diferentes interações 

epistáticas ocorrem entre locos que afetam múltiplos caracteres (Mackay et al. 2009) e, como visto, a ocorrência de 

interação epistasia x testador neste trabalho indica que os testadores diferem em relação aos locos envolvidos em 
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interações inter-alélicas (Gorsline 1961). Também, a ocorrência de correlação epistática entre caracteres pode 

influenciar as magnitudes das correlações genéticas entre os caracteres (Wolf et al. 2005). 

Pavličev and Cheverud (2015) relataram que a correlação genética entre dois caracteres não depende 

apenas do background genético, mas também do ambiente, uma vez que a interação locos pleiotrópicos x ambientes 

pode modificar o efeito genético desses locos de forma diferencial entre os caracteres, resultando em alterações nas 

correlações genéticas em diferentes ambientes.  

As magnitudes dos coeficientes de correlação fenotípica (
xyFr̂ ) no grupo SE envolvendo o caráter PG 

para o TC1 foram, em geral, pouco menores em relação às magnitudes dos 
xyGr̂ . No grupo CE, com exceção do 

caráter PROL, o inverso foi observado, sendo as magnitudes dos 
xyFr̂  envolvendo o caráter PG pouco maiores em 

relação às magnitudes dos 
xyGr̂  (Tabelas 31 e 32). 

Para o TC2 no grupo SE, as magnitudes dos 
xyFr̂ envolvendo o caráter PG também foram menores que as 

respectivas 
xyGr̂ , porém com uma discrepância maior entre as magnitudes dos 

xyFr̂  e 
xyGr̂  envolvendo PG e os 

caracteres de estatura das plantas. Enquanto que, no grupo CE, as magnitudes dos 
xyFr̂  entre PG e caracteres de 

estatura das plantas foram maiores que as respectivas 
xyGr̂ . Para os demais caracteres em combinação com o caráter 

PG, as magnitudes dos 
xyFr̂  foram menores do que as respectivas magnitudes dos 

xyGr̂ . Ressalte-se que a magnitude 

do 
xyFr̂ entre PG e IF foi muito inferior à respectiva magnitude do 

xyGr̂  (Tabelas 31 e 32). 

As estimavas dos coeficientes de correlação epistática total (
xyZr̂ ) foram significativas no grupo SE apenas 

para seis e dez combinações de caracteres dois a dois, no grupo CE para quatro e oito combinações e entre os 

grupos para 11 e 11 combinações para o TC1 e TC2, respectivamente, dentre as 36 combinações possíveis (Tabelas 

34 a 36). Portanto, o número de estimativas dos 
xyZr̂ significativas foi inferior ao das respectivas estimativas dos 

xyGr̂  

significativas (Tabelas 31 a 33). 

Para o TC1 no grupo SE, as estimativas dos 
xyZr̂  envolvendo o caráter PG foram de alta magnitude com 

o caráter PROL, moderada com os caracteres AE e PRE e baixa com o caráter AP, sendo esta última não 

significativa e todas positivas. Em geral, as magnitudes dos 
xyZr̂  variaram de -0,30 entre PROL e FM a 0,90 entre 

PG e PROL. As estimativas dos 
xyZr̂  entre AE e PRE e entre FM e FF também apresentaram alta magnitude. Para o 

TC2, a estimativa do 
xyZr̂  do caráter PG também foi de alta magnitude com o caráter PROL, porém de baixa 

magnitude com os caracteres AE e PRE, sendo estas últimas não significativas e todas positivas. As magnitudes dos 

xyZr̂  variam de 0,27 entre PRE e FM a 0,92 entre FM e FF. Os pares de caracteres APAE e AEPRE também 

apresentam altas magnitudes dos 
xyZr̂  (Tabela 34). 

No grupo CE, o TC1 apresentou magnitudes dos 
xyZr̂  altas entre PG e PROL, AP e AE e entre AE e 

PRE, moderada entre PG e AP e baixa entre PG e AE, sendo esta última não significativa e todas positivas. As 

magnitudes dos 
xyZr̂  variaram de 0,32 entre PG e AE a 0,87 entre PG e PROL. Para o TC2, as estimativas dos 

xyZr̂  

envolvendo o caráter PG apresentaram alta magnitude com os caracteres PROL e FF, positiva e negativa, 
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respectivamente, moderada e negativa com FM e baixa e positiva com AP, sendo esta última não significativa. Em 

geral, as magnitudes dos 
xyZr̂  variaram de -0,70 entre PG e FF a 0,99 entre FM e FF (Tabela 35). 

As estimativas dos 
xyZr̂  obtidas das análises de covariâncias conjuntas entre os grupos para o TC1 

envolvendo o caráter PG apresentaram alta magnitude com o caráter PROL, moderada com o caráter FM (não 

significativa) e baixa com os caracteres AP e AE, todas positivas. Em geral, as magnitudes dos 
xyZr̂  variaram de 0,34 

entre PG e AP ou AE a 0,89 entre FM e FF. Os pares de caracteres APAE, AEPRE, AEFM e AEFF também 

apresentaram altas magnitudes dos 
xyZr̂ . Para o TC2, as estimativas dos 

xyZr̂  envolvendo o caráter PG apresentaram 

alta magnitude e positiva com o caráter PROL e baixas magnitudes e negativas com os caracteres ACQ, FM e FF, 

sendo estas últimas não significativas. As magnitudes dos 
xyZr̂  variaram de -0,38 entre AP e IF a 0,93 entre FM e FF. 

As estimativas dos 
xyZr̂  entre AP e AE e entre AE e PRE também apresentaram altas magnitudes (Tabela 36). 

As estimativas dos coeficientes de correlação utilizando as estimativas dos efeitos epistáticos de 

testecrosses referentes às plantas F2 (
xyZir̂ ) apresentaram o mesmo sinal e, em geral, magnitudes similares às 

respectivas estimativas dos 
xyZr̂ . No entanto, para algumas combinações de caracteres, enquanto as magnitudes dos 

xyZir̂  diferiram de zero, as respectivas estimativas dos 
xyZr̂  não diferiram de zero e vice-versa. Por exemplo, no grupo 

SE para o TC1, as estimativas dos 
xyZir̂  para o caráter PG em combinação com AP e FF foram significativas, ao 

contrário do observado para as respectivas estimativas dos 
xyZr̂ . Para o TC2, as estimativas dos 

xyZir̂  de PG com FF 

e IF foram significativas, enquanto as respectivas estimativas dos 
xyZr̂  não puderam ser obtidas. No grupo CE, as 

estimativas dos 
xyZir̂  de PG com ACQ, AE e caracteres do florescimento para o TC1 e de PG com ACQ e AP para o 

TC2 foram significativas, ao contrário das respectivas estimativas dos 
xyZr̂ . Considerando as médias gerais, entre os 

grupos, as magnitudes dos 
xyZir̂  de PG com ACQ, FF e IF para o TC1 e de PG com ACQ, FM e FF para o TC2 

diferiram de zero, enquanto as respectivas magnitudes dos 
xyZr̂  não diferiram (Tabelas 34 a 36). Portanto, esses 

resultados mostram que a obtenção de ambas as estimativas dos 
xyZir̂  e 

xyZr̂  elevaram a detecção de correlações 

epistáticas significativas entre os caracteres. 

De modo geral, a maioria das combinações de pares de caracteres apresentaram as magnitudes dos 
xyZr̂  e 

xyZir̂  inferiores às respectivas estimativas dos 
xyGr̂ . No entanto, para algumas combinações de caracteres, como entre 

PG e PROL no grupo SE para o TC1 e TC2 e entre PG e FM no grupo CE para o TC2, as magnitudes dos 
xyZr̂  

foram maiores do que as respectivas magnitudes dos 
xyGr̂  (Tabelas 31 a 36). 
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Tabela 34. Estimativas dos coeficientes de correlação dos efeitos epistáticos estimados de testecrosses referentes às plantas F2 (acima da diagonal), correlação epistática total (abaixo da diagonal) e 
respectivas significâncias envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição 
relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F 
(TC2), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,00  0,79 ** 0,26 ** 0,31 ** 0,00  0,00  -0,31 ** 0,00  
ACQ (%) 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,90 ** 0,00    0,00  0,00  0,00  -0,24 * -0,29 ** 0,00  
AP (cm pl-1) 0,31 ns 0,00  0,20 ns   0,67 ** 0,00  0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,58 * 0,00  0,00  0,65 *   0,78 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,49 + 0,00  0,00  0,00  0,73 *   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) 0,00  0,00  -0,30 ns 0,30 ns 0,00  0,27 ns   0,66 ** -0,38 ** 

FF (dias) 0,00  0,00  -0,28 ns 0,36 ns 0,00  0,00  0,84 **   0,43 ** 

IF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   0,00  0,69 ** 0,00  0,00  0,00  0,00  -0,31 ** -0,21 * 

ACQ (%) 0,00    0,00  0,00  0,00  0,27 ** 0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,85 * 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  -0,21 * -0,24 * 

AP (cm pl-1) 0,00  0,00  0,35 ns   0,80 ** 0,29 ** 0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,30 ns 0,00  0,39 ns 0,86 **   0,81 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,35 ns 0,00  0,29 ns 0,48 * 0,86 **   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) 0,00  0,00  0,00  0,44 * 0,46 * 0,27 ns   0,72 ** -0,44 ** 

FF (dias) 0,00  0,61 * 0,00  0,68 ** 0,66 ** 0,36 ns 0,92 **   0,31 ** 

IF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
ns, +, * e ** não significativo, significativo a 0,10, 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
 



 

 

86 Tabela 35. Estimativas dos coeficientes de correlação dos efeitos epistáticos estimados de testecrosses referentes às plantas F2 (acima da diagonal), correlação epistática total (abaixo da diagonal) e 
respectivas significâncias envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição 
relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F 
(TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -0,22 * 0,79 ** 0,51 ** 0,38 ** 0,00  -0,27 ** -0,42 ** -0,28 ** 

ACQ (%) 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,22 * 0,26 ** 

PROL (esp pl-1) 0,87 ** 0,00    0,21 * 0,00  0,00  -0,24 * -0,35 ** -0,22 * 

AP (cm pl-1) 0,52 * 0,00  0,00    0,76 ** 0,00  0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,32 ns 0,00  0,00  0,82 **   0,74 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,71 *   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,81 ** 0,00  
FF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,42 ** 

IF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -0,23 * 0,76 ** 0,29 ** 0,00  0,00  -0,47 ** -0,53 ** 0,00  
ACQ (%) 0,00    -0,20 * 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,78 ** 0,00    0,30 ** 0,00  0,00  -0,42 ** -0,45 ** 0,00  
AP (cm pl-1) 0,26 ns 0,00  0,49 +   0,81 ** 0,00  0,00  0,00  -0,21 * 

AE (cm pl-1) 0,00  0,00  0,00  0,00    0,73 ** 0,00  0,00  -0,27 ** 

PRE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  -0,22 * 

FM (dias) -0,66 ** 0,00  -0,51 * 0,00  0,59 * 0,00    0,82 ** 0,00  
FF (dias) -0,70 ** 0,00  -0,48 * 0,00  0,00  0,00  0,99 **   0,47 ** 

IF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
ns, +, * e ** não significativo, significativo a 0,10, 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
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Tabela 36. Estimativas dos coeficientes de correlação dos efeitos epistáticos estimados de testecrosses referentes às plantas F2 (acima da diagonal), correlação epistática total (abaixo da diagonal) e 
respectivas significâncias envolvendo os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição 
relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F 
(TC2), entre os grupos de ambientes (EG) 

 TC1 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -0,22 * 0,83 ** 0,38 ** 0,31 ** 0,00  0,00  -0,24 * -0,21 * 

ACQ (%) 0,00    -0,21 * 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,88 ** 0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  -0,23 * 0,00  
AP (cm pl-1) 0,34 + 0,00  0,00    0,76 ** 0,00  0,00  0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,34 + 0,00  0,00  0,80 **   0,75 ** 0,00  0,00  0,00  
PRE 0,00  0,00  0,00  0,00  0,73 **   0,00  0,00  0,00  
FM (dias) 0,43 ns 0,00  0,00  0,60 * 0,82 ** 0,57 ns   0,75 ** -0,22 * 

FF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,48 * 0,70 * 0,56 + 0,89 **   0,47 ** 

IF (dias) 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00    
 TC2 

Caráter PG 
(t ha-1) 

ACQ 
(%) 

PROL 
(esp pl-1) 

AP 
(cm pl-1) 

AE 
(cm pl-1) PRE FM 

(dias) 
FF 

(dias) 
IF 

(dias) 
PG (t ha-1)   -0,21 * 0,73 ** 0,00  0,00  0,00  -0,27 ** -0,34 ** 0,00  
ACQ (%) -0,29 ns   -0,21 * 0,00  0,00  0,26 ** 0,00  0,00  0,00  
PROL (esp pl-1) 0,81 ** -0,31 ns   0,20 * 0,00  0,00  0,00  -0,26 * 0,00  
AP (cm pl-1) 0,00  0,00  0,30 ns   0,77 ** 0,23 * 0,21 * 0,00  0,00  
AE (cm pl-1) 0,00  0,37 ns 0,23 ns 0,77 **   0,80 ** 0,31 ** 0,22 * 0,00  
PRE 0,00  0,68 * 0,00  0,28 ns 0,83 **   0,27 ** 0,20 * 0,00  
FM (dias) -0,31 ns 0,00  0,00  0,54 ** 0,64 ** 0,50 *   0,81 ** -0,29 ** 

FF (dias) -0,31 ns 0,28 ns 0,00  0,42 + 0,54 ** 0,42 * 0,93 **   0,32 ** 

IF (dias) 0,00  0,45 ns 0,00  -0,38 ns -0,36 ns -0,28 ns -0,34 ns 0,00    
ns, +, * e ** não significativo, significativo a 0,10, 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
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devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

ao contrário do delineamento TT
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caracteres quantitativos de importância agron

sobre a covariância e correlação entre caracteres 

m que o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres 

Cheverud et al. (2004)

textura do endosperma presentes no mutante de milho opaco

genéticos

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

orrelações epistáticas entre caracteres indica

afetando a coex

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

caracteres

locos 

Exemplos de epistasia pleiotrópica. (a) O loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
; (b) O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y
ado pela interação com o 

afeta a expressão de ambos os caracteres

 Cheverud 

Wolf et al. (2005)

caracteres sem nenhum impacto sobre a covariância e

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

(a x a, a x d, d x a ou d x d), ou seja,

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

ao contrário do delineamento TT

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

caracteres quantitativos de importância agronômica em milho

sobre a covariância e correlação entre caracteres 

m que o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres 

Cheverud et al. (2004) fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

textura do endosperma presentes no mutante de milho opaco

genéticos 

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

orrelações epistáticas entre caracteres indica

a coex

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

caracteres 

 

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y
ado pela interação com o 

afeta a expressão de ambos os caracteres

Cheverud 

Wolf et al. (2005)

caracteres sem nenhum impacto sobre a covariância e

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

(a x a, a x d, d x a ou d x d), ou seja,

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

ao contrário do delineamento TT

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ômica em milho

sobre a covariância e correlação entre caracteres raramente considerado. No entanto, 

m que o mutante thk1

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres 

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

textura do endosperma presentes no mutante de milho opaco

 devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

orrelações epistáticas entre caracteres indica

a coexpressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

 

(b)

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y
ado pela interação com o 

afeta a expressão de ambos os caracteres

Cheverud 

Wolf et al. (2005), a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

caracteres sem nenhum impacto sobre a covariância e

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

(a x a, a x d, d x a ou d x d), ou seja,

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

ao contrário do delineamento TT

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ômica em milho

raramente considerado. No entanto, 

thk1 é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres 

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

textura do endosperma presentes no mutante de milho opaco

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

orrelações epistáticas entre caracteres indica

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

 

(b) 

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y
ado pela interação com o loco

afeta a expressão de ambos os caracteres

Cheverud et al. (2004)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

caracteres sem nenhum impacto sobre a covariância e, consequentemente

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

(a x a, a x d, d x a ou d x d), ou seja,

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

ao contrário do delineamento TT

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ômica em milho

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres 

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

textura do endosperma presentes no mutante de milho opaco

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

orrelações epistáticas entre caracteres indica

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y
loco

afeta a expressão de ambos os caracteres

et al. (2004)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

consequentemente

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

(a x a, a x d, d x a ou d x d), ou seja, uma interação inter

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

ao contrário do delineamento TT

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ômica em milho

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres 

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

textura do endosperma presentes no mutante de milho opaco

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

orrelações epistáticas entre caracteres indicam 

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y
loco b; (d) 

afeta a expressão de ambos os caracteres

et al. (2004)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

consequentemente

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

uma interação inter

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

ao contrário do delineamento TTC com dados de progênies 

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ômica em milho ou outras 

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres 

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

textura do endosperma presentes no mutante de milho opaco-2

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

 a presença de epistasia pleiotrópica, 

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

caracteres

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y
; (d) Os locos a e b são pleiotrópicos e af

afeta a expressão de ambos os caracteres

et al. (2004) e 

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

consequentemente

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

uma interação inter

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explora

C com dados de progênies 

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ou outras 

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionadas à textura do endosperma (gamma zeínas), caracteres relacionados

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

2 foram

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

a presença de epistasia pleiotrópica, 

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005)

caracteres

locos

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

a expressão de ambos os caracteres, X e Y; (c) 
Os locos a e b são pleiotrópicos e af

afeta a expressão de ambos os caracteres

e Wolf et al. (2005)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

consequentemente

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

uma interação inter

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

C com testadores apenas a epistasia a x a é explorada, toda a epistasia pleiotrópica pode impactar a 

C com dados de progênies 

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ou outras 

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionados

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

foram

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

a presença de epistasia pleiotrópica, 

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Cheverud et al. 2004; Wolf et al. 2005) (Figura 1)

caracteres

locos

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

; (c) O loco a é pleiotrópico 
Os locos a e b são pleiotrópicos e af

afeta a expressão de ambos os caracteres

Wolf et al. (2005)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

consequentemente

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

uma interação inter

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes 

da, toda a epistasia pleiotrópica pode impactar a 

C com dados de progênies 

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a

ou outras espécies vegetais

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionados

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

foram alterado

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma.

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

a presença de epistasia pleiotrópica, 

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos

(Figura 1)

caracteres 

locos 

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

O loco a é pleiotrópico 
Os locos a e b são pleiotrópicos e af

afeta a expressão de ambos os caracteres, X e Y

Wolf et al. (2005)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

consequentemente, sobre a correlação entre 

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

uma interação inter

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

devido aos componentes epistáticos serem independentes (Leamy et al. 2011)

da, toda a epistasia pleiotrópica pode impactar a 

C com dados de progênies 

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres.

ra não foram encontrados relatos que confirmem a detecção

espécies vegetais

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante 

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

relacionados 

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

alterado

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

selecionar genótipos com alto teor de lisina e textura desejável de endosperma. 

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente 

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica

a presença de epistasia pleiotrópica, 

pressão de múltiplos caracteres

efeitos pleiotrópicos que são dependentes de alelos presentes em outros locos e

(Figura 1)

 

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

O loco a é pleiotrópico 
Os locos a e b são pleiotrópicos e af

, X e Y

Wolf et al. (2005)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

sobre a correlação entre 

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

uma interação inter-alélica afetando dois caracteres pode 

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

(Leamy et al. 2011)

da, toda a epistasia pleiotrópica pode impactar a 

C com dados de progênies 

epistasia pleiotrópica, porém sem impactar na correlação genética entre caracteres. 

detecção

espécies vegetais

raramente considerado. No entanto, 

é epistático sobre o mutante dek1

cuja expressão é regulada pleiotropicamente. O efeito epistático do thk1

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

 à qualidade dos grãos.

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

alterados de forma diferencial entre ess

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

 

A detecção de epistasia para mais de um caráter simultaneamente em g

reportada para diversas combinações de caracteres de importância agronômica 

a presença de epistasia pleiotrópica, 

pressão de múltiplos caracteres e/ou há locos individuais com 

e, assim

(Figura 1). 

 

(c)

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y,
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

O loco a é pleiotrópico 
Os locos a e b são pleiotrópicos e af

, X e Y. 

Wolf et al. (2005)

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

sobre a correlação entre 

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

alélica afetando dois caracteres pode 

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

(Leamy et al. 2011)

da, toda a epistasia pleiotrópica pode impactar a 

C com dados de progênies 

 

detecção 

espécies vegetais

raramente considerado. No entanto, 

dek1

thk1 sobre 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

qualidade dos grãos.

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

s de forma diferencial entre ess

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

em g

 (Díaz 20

a presença de epistasia pleiotrópica, 

e/ou há locos individuais com 

assim

 

 

(c) 

loco a afeta o caráter X e o loco b o caráter Y, 
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

O loco a é pleiotrópico 
Os locos a e b são pleiotrópicos e af

 

Wolf et al. (2005). 

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

sobre a correlação entre 

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar signi

alélica afetando dois caracteres pode 

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não 

(Leamy et al. 2011)

da, toda a epistasia pleiotrópica pode impactar a 

C com dados de progênies 

 de epistasia pleiotrópica para 

espécies vegetais, sendo o 

raramente considerado. No entanto, Yi et al. (2011)

dek1, afetando múltiplos caracteres 

sobre 

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 

qualidade dos grãos.

fazem inferência de que os efeitos pleiotrópicos para o teor de lisina e 

s de forma diferencial entre ess

devido às interações epistáticas (epistasia pleiotrópica)

em genótipos de milho 

(Díaz 20

a presença de epistasia pleiotrópica, 

e/ou há locos individuais com 

assim, a epi

 porém
O loco a é pleiotrópico para os caracteres X e Y e o loco 

O loco a é pleiotrópico 
Os locos a e b são pleiotrópicos e af

a epistasia pleiotrópica pode ocorrer para diversos pares de 

sobre a correlação entre 

uma vez que para afetar as covariâncias, ambos os caracteres devem apresentar significância para o mesmo 

alélica afetando dois caracteres pode 

resultar em epistasia a x a para um caráter, mas epistasia a x d para o outro, o que não afetaria a covariância e

(Leamy et al. 2011)

da, toda a epistasia pleiotrópica pode impactar a 

C com dados de progênies per se

de epistasia pleiotrópica para 

, sendo o 

Yi et al. (2011)

, afetando múltiplos caracteres 

sobre dek1

marcadores genéticos, regulando a formação de aleurona, acumulação de carotenoides e proteínas de reservas 
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2011; Morais 2012), o que sugere indícios de epistasia pleiotrópica. No entanto, não foram obtidas estimativas de 

variâncias, covariâncias e correlações epistáticas para analisar a presença de epistasia pleiotrópica de forma 

estatisticamente significativa por esses autores. Além disso, segundo Pavlicev et al. (2011a), quando múltiplos 

caracteres são afetados simultaneamente pela epistasia, podem ocorrer alterações nas variâncias genéticas desses 

caracteres de forma diferencial, provocando mudanças na correlação genética entre caracteres, sem necessariamente 

ocorrer alterações na covariância genética pela presença de covariância epistática. Portanto, os efeitos epistáticos 

podem afetar as variâncias e covariâncias de forma diferencial (Wolf et al. 2005; Wolf et al. 2006). 

A epistasia pleiotrópica é também raramente considerada e analisada em outros organismos, sendo 

encontrados poucos relatos de sua detecção em alguns estudos realizados em camundongos (Wolf et al. 2005; Wolf 

et al. 2006; Pavlicev et al. 2008; Leamy et al. 2009; Leamy et al. 2011; Pavlicev et al. 2011b) e humanos (Zhang et al. 

2016). Ressalte-se que esses autores detectaram epistasia pleiotrópica em nível molecular, não havendo relatos para a 

detecção de epistasia pleiotrópica utilizando delineamentos genéticos, como o TTC utilizado neste trabalho. 

Wolf et al. (2005) reportaram que efeitos epistáticos com o mesmo sinal podem gerar covariância positiva, 

enquanto efeitos epistáticos com sinais opostos podem gerar covariância negativa. Neste trabalho foi observado que 

para a quase totalidade dos testecrosses que apresentaram efeitos epistáticos significativos no mesmo sentido para 

mais de um caráter, a covariância genética foi positiva, já quando os efeitos epistáticos apresentaram sentidos 

opostos, a covariância genética foi negativa (Tabelas 34 a 36; ANEXOS DDD a GGG). Assim, apesar de 

relativamente poucos testecrosses terem apresentado efeitos epistáticos significativos simultaneamente para mais de 

um caráter,  a relação entre o sentido dos efeitos epistáticos e a magnitude destes efeitos sobre as médias dos 

caracteres reforça que a epistasia pode afetar a correlação genética entre caracteres. 

No entanto, para uma mesma combinação de caracteres, alguns testecrosses apresentaram sinais dos 

efeitos epistáticos significativos no mesmo sentido, enquanto outros apresentaram sinais em sentidos opostos, isso 

ocorreu no grupo SE para o TC1 entre os caracteres AP e PRE, para o TC2 entre os caracteres PG e FM, AE e FM e 

entre PRE e FM e no grupo CE para o TC1 entre os caracteres AP e PRE (ANEXOS DDD a FFF), indicando que a 

epistasia pode introduzir variação tanto no sentido como na magnitude dos efeitos pleiotrópicos quando observada 

entre os testecrosses referentes às plantas F2, porém, é o efeito líquido da epistasia, ou seja, na média dos testecrosses 

para cada testador, que irá contribuir para a correlação entre caracteres (Wolf et al. 2005).  

Segundo Pavlicev and Hansen (2011), uma estimativa do 
xyGr̂  diferente de zero sugere a presença de 

pleiotropia, no entanto, a ausência de correlação não implica em ausência de pleiotropia, uma vez que diferentes 

locos pleiotrópicos podem resultar em covariâncias positivas ou negativas entre caracteres, as quais podem se anular. 

Assim, os resultados deste trabalho indicam que isso pode ser estendido para a epistasia pleiotrópica, em que 

estimativas de coeficientes de correlação epistática não significativas não implicam necessariamente na ausência de 

epistasia pleiotrópica, pois tanto os efeitos ao longo do genoma podem se anular, como entre testecrosses. 

Através das análises gráficas de redes ponderadas dos coeficientes de correlações ocorreu a formação de 

agrupamentos relativamente estáveis para os caracteres PG e PROL, caracteres de estatura das plantas e para os 

caracteres do florescimento para todos os coeficientes de correlações. No entanto, houve grande variação da 

estrutura gráfica formada entre os agrupamentos para os diferentes coeficientes de correlações, testadores e grupos 

de ambientes (Figuras 2 a 5). Alterações da estrutura de correlações genéticas entre caracteres devido à epistasia 

podem ser úteis para os programas de melhoramento genético. Assis (2016) reportou que a seleção natural afetou a 

estrutura de covariâncias entre caracteres de esquilos, havendo uma reorganização da covariância na direção da 

seleção, o que pode ter ocorrido devido à epistasia pleiotrópica. Neste sentido, se diferentes genótipos diferem para a 
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covariância genética entre caracteres, ou seja, se houver epistasia pleiotrópica, é possível que a covariância possa ser 

alterada devido a seleção (Pavlicev et al. 2011b).  

Além disso, esses resultados fornecem indícios da ocorrência de pleiotropia modular, em que a ligação 

entre caracteres dentro de módulos ou agrupamentos é mais frequente do que a ligação entre módulos (Figuras 2 a 5) 

(Wang et al. 2010). Segundo Cheverud et al. (2004), dois modelos de pleiotropia determinam a magnitude das 

correlação entre caracteres, denominados de pleiotropia modular e pleiotropia ubíqua ou universal. Sob o modelo de 

pleiotropia modular, os efeitos pleiotrópicos são frequentemente restritos a conjuntos de caracteres relacionados, 

enquanto que, sob o modelo de pleiotropia universal, a maioria dos locos são pleiotrópicos sobre uma ampla 

variedade de caracteres (Figura 6). De modo geral, os estudos sobre pleiotropia têm dado suporte ao modelo de 

pleiotropia modular para diversas espécies (Stearns 2010). 

A definição do modelo de pleiotropia, modular ou universal, tem impacto em como os locos 

pleiotrópicos são afetados pela seleção (Tyler et al. 2014). Na pleiotropia modular, agrupamentos de caracteres 

podem responder à seleção independentemente de outros agrupamentos (Polster et al. 2016), sendo, portanto, 

favorável ao melhoramento genético, uma vez que a combinação entre módulos com locos pleiotrópicos 

controlando caracteres relacionados deve facilitar a obtenção de um genótipo desejável em relação a um modelo 

universal, em que todos os locos pleiotrópicos podem afetar todos os caracteres (Balestre et al. 2012). 

Em milho, Balestre et al. (2012), analisando a pleiotropia para produção de grãos e componentes da 

produção, reportaram um grande número de QTL com efeitos pleiotrópicos sobre esses caracteres. Além disso, os 

autores reportaram que os QTL pleiotrópicos podem ter efeitos genéticos distintos (aditivos ou de dominância) entre 

os caracteres, em que um mesmo QTL apresenta efeitos pleiotrópicos aditivos para determinados caracteres e de 

dominância para outros. Darabos et al. (2014), analisando pleiotropia e epistasia em humanos, relataram que estes 

dois fenômenos são confinados a módulos e, portanto, não afetam de forma generalizada pares de caracteres ou de 

locos do genoma. 

Segundo Tyler et al. (2009), tanto a epistasia como a pleiotropia não devem ser consideradas como 

exceções, pelo contrário, são ubíquas e são propriedades importantes dos sistemas biológicos, resultantes de uma 

rede genética e molecular complexa. Neste sentido, estudos de herança dos caracteres quantitativos desconsiderando 

a presença de epistasia e de pleiotropia limitam a complexidade e dinamismo do genoma, podendo não refletir a 

realidade. Além disso, os resultados deste trabalho evidenciam que, além das implicações per se da epistasia e da 

pleiotropia, a análise conjunta destes fenômenos indica que as covariâncias e correlações entre caracteres podem se 

alterar, sendo também influenciadas pelos ambientes na presença e ausência de estresse hídrico. 
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Figura 2. Redes ponderadas dos coeficientes de correlação genética aditiva entre os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PRO), altura da 
planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos 
testadores L-02-03D [TC1 – (a), (b), (c)] e L-04-05F [TC2 – (d), (e), (f)], no grupo de ambientes sem estresse hídrico [SE – (a), (d)], com estresse hídrico [CE – (b), (e)] e entre os grupos [EG – (c), (f)]. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Figura 3. Redes ponderadas dos coeficientes de correlação fenotípica entre os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PRO), altura da planta 
(AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos 
testadores L-02-03D [TC1 – (a), (b), (c)] e L-04-05F [TC2 – (d), (e), (f)], no grupo de ambientes sem estresse hídrico [SE – (a), (d)], com estresse hídrico [CE – (b), (e)] e entre os grupos [EG – (c), (f)]. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Figura 4. Redes ponderadas dos coeficientes de correlação epistática total entre os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PRO), altura da 
planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos 
testadores L-02-03D [TC1 – (a), (b), (c)] e L-04-05F [TC2 – (d), (e), (f)], no grupo de ambientes sem estresse hídrico [SE – (a), (d)], com estresse hídrico [CE – (b), (e)] e entre os grupos [EG – (c), (f)]. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Figura 5. Redes ponderadas dos coeficientes de correlação dos efeitos epistáticos estimados de testecrosses referentes às plantas F2 entre os caracteres produção de grãos (PG), acamamento e 
quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PRO), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e 
intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D [TC1 – (a), (b), (c)] e L-04-05F [TC2 – (d), (e), (f)], no grupo de ambientes sem estresse [SE – (a), (d)], com 
estresse hídrico [CE – (b), (e)] e entre os grupos [EG – (c), (f)]. 
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Figura 6.
hipotética entre locos pleiotrópicos e caracteres; (b) Pleiotropia universal, em que os 
variedade de caracteres

Fonte: Adaptado de 

 

 

 

Figura 6.
hipotética entre locos pleiotrópicos e caracteres; (b) Pleiotropia universal, em que os 
variedade de caracteres

Fonte: Adaptado de 

 

Figura 6. 
hipotética entre locos pleiotrópicos e caracteres; (b) Pleiotropia universal, em que os 
variedade de caracteres

Fonte: Adaptado de 

 

lo
co

s 

 Exemplo de pleiotropia modular e universal. 
hipotética entre locos pleiotrópicos e caracteres; (b) Pleiotropia universal, em que os 
variedade de caracteres

Fonte: Adaptado de 

 

lo
co

s 

Exemplo de pleiotropia modular e universal. 
hipotética entre locos pleiotrópicos e caracteres; (b) Pleiotropia universal, em que os 
variedade de caracteres

Fonte: Adaptado de 

 

Exemplo de pleiotropia modular e universal. 
hipotética entre locos pleiotrópicos e caracteres; (b) Pleiotropia universal, em que os 
variedade de caracteres

Fonte: Adaptado de 

 

Exemplo de pleiotropia modular e universal. 
hipotética entre locos pleiotrópicos e caracteres; (b) Pleiotropia universal, em que os 
variedade de caracteres, sem a formação de estruturas modulares.

Fonte: Adaptado de Wang et al. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostraram a presença de variabilidade genética entre testecrosses para todos os caracteres 

analisados, tanto no grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) como no grupo de ambientes com estresse hídrico 

(CE), com exceção do caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ) para ambos os grupos e testadores e do 

caráter intervalo entre florescimentos (IF) no grupo SE para os testecrosses provenientes do testador L-04-05F 

(TC2). No entanto, apesar de haver variabilidade na presença e ausência de estresse hídrico, foi constatada redução 

significativa da variância genética de testecrosses para os caracteres produção de grãos (PG), altura da planta (AP) e 

altura da espiga (AE) no grupo CE em relação ao grupo SE para os testecrosses provenientes do testador L-02-03D 

(TC1), o que refletiu em coeficientes de herdabilidade de menor magnitude na presença de estresse hídrico. Para o 

TC2, isto também foi observado, porém apenas para o caráter AE a redução foi estatisticamente significativa. Em 

geral, o estresse hídrico resultou em plantas menos produtivas, de menor estatura e mais tardias, sendo o caráter PG 

o mais afetado pelo déficit hídrico e os caracteres do florescimento os menos afetados. Bolaños and Edmeades 

(1996) reportaram que maior prolificidade (PROL) e menor IF estão altamente associados com maior produção de 

grãos em condições de estresse hídrico. Assim, as elevadas magnitudes de correlação genética aditiva obtidas entre 

PG e PROL e entre PG e IF sob estresse hídrico reforçam que esses caracteres secundários devem ser considerados 

em programas de melhoramento visando a tolerância à seca. Contudo, apesar do impacto do estresse hídrico na 

média dos caracteres, não foi detectada a presença de interação testecrosses x grupos de ambientes sem e com 

estresse hídrico, com exceção do caráter AE para ambos os testadores. 

A presença de epistasia foi detectada para todos os caracteres, no entanto esta detecção foi afetada pelo 

número de ambientes considerados nas análises de variâncias, pela presença ou ausência de estresse hídrico e pelas 

linhagens testadoras. Foi observada interação epistasia x grupos de ambientes para os caracteres PG e PROL do TC1 

e AP e AE do TC2, além disso, houve interação epistasia x testadores para todos os caracteres. 

Na presença de epistasia, a covariância genética entre testecrosses contém 1/4 da variância aditiva              

( 2
ATC

 ) e 1/16 da variância epistática aditiva x aditiva ( 2
AATC

 ) (Bernardo 2010), portanto, desconsiderar os efeitos 

epistáticos quando estes estão presentes resulta em uma superestimação da 2
ATC

  em 1/4 da 2
AATC

 . Além disso, a 

2
ATC

  contém, além dos efeitos aditivos e de dominância, efeitos epistáticos e, portanto, sua interpretação deve ser 

diferente em relação à um modelo aditivo e dominante que assume ausência de epistasia. Assim, os efeitos epistáticos 

foram importantes componentes da variância genética de testecrosses e, consequentemente, o modelo aditivo e 

dominante não é o mais adequado para interpretar os componentes de variância, devendo a epistasia ser incorporada 

no modelo. Além da epistasia afetar os componentes de variância, os efeitos epistáticos afetaram significativamente 

as médias de testecrosses. No entanto, não foram observadas correlações de alta magnitude entre a performance dos 

testecrosses e seus respectivos efeitos epistáticos, possivelmente devido à característica bidirecional destes efeitos. 

Portanto, a epistasia é um componente importante da herança de caracteres quantitativos e para a determinação do 

fenótipo destes caracteres. 

Apesar da interação da epistasia x grupos de ambientes ter sido significativa para poucos caracteres, foram 

observados diferentes testecrosses com efeitos epistáticos significativos em cada grupo de ambientes, sendo que, na 

ausência de estresse hídrico, maior número de testecrosses apresentou efeitos epistáticos significativos para diversos 

caracteres. De modo similar, foram detectados efeitos epistáticos significativos para um grupo específico de 
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testecrosses provenientes de cada testador, sugerindo que um maior número de ambientes de avaliação, assim como 

de testadores, pode aumentar a detecção de epistasia para os diferentes caracteres analisados. 

Além de ser um importante componente da variância genética de testecrosses para cada caráter 

isoladamente, a epistasia também compõe a covariância genética entre caracteres, podendo, assim, afetar a correlação 

genética. Foram detectadas covariâncias e correlações epistáticas significativas para diversas combinações entre pares 

de caracteres de importância agronômica, no entanto, algumas combinações de caracteres apresentaram padrões de 

significância diferentes entre os grupos de ambientes e entre testadores. A ocorrência de covariâncias e correlações 

epistáticas significativas indica a presença de epistasia pleiotrópica, em que os efeitos de locos pleiotrópicos são 

dependentes de outros locos e/ou há interações inter-alélicas afetando múltiplos caracteres. Além disso, variações na 

magnitude dessas estimativas indicam que a epistasia pleiotrópica pode ser afetada tanto pelo ambiente, presença ou 

ausência de estresse hídrico, como pelo background genético e diferentes testadores. 

Pelas análises gráficas dos coeficientes de correlações genéticas e epistáticas, foram observadas formações 

de agrupamentos de caracteres relacionados, como PG e PROL, caracteres de estatura das plantas e caracteres do 

florescimento, sugerindo a ocorrência de pleiotropia modular. Deve-se ressaltar que a população está em 

desequilíbrio de ligação e, portanto, as estimativas dos coeficientes de correlações genéticas e epistáticas podem estar 

afetadas pelo desequilíbrio de ligação. 

Portanto, esses resultados mostram que a herança dos caracteres é muito mais complexa do que vem 

sendo considerada em estudos cujos modelos consideram apenas os efeitos aditivos e de dominância, assumindo 

ausência de epistasia sem efetivamente testar tal suposição. Além disso, apesar da pleiotropia frequentemente ser 

considerada como tendo um efeito estável, os efeitos pleiotrópicos podem variar tanto em função do ambiente como 

das interações epistáticas, podendo alterar as covariâncias entre caracteres através da seleção (Assis 2016). 

Nos programas de melhoramento de milho, a presença de epistasia e de epistasia pleiotrópica tem diversas 

implicações. Por exemplo, a presença de epistasia impacta na capacidade específica e geral de combinação dos 

genótipos (Gorsline 1961; Wolf and Hallauer 1997); a predição de híbridos duplos e triplos a partir de híbridos 

simples na presença de epistasia pode estar viesada (Stuber and Moll 1971); a epistasia tem um importante papel na 

base genética da heterose em milho (Melchinger et al. 2007; Tang et al. 2010; Melo et al. 2014); desconsiderar a 

presença de epistasia nas estimativas dos coeficientes de herdabilidade e respostas esperadas com a seleção pode ser 

uma das causas para as respostas observadas serem inferiores às esperadas (Cooper et al. 2002; Holland 2006). 

Também, a seleção assistida por marcadores e seleção genômica são influenciadas pela presença de epistasia (Blanc et 

al. 2006; Mackay 2014) e, neste sentido, a inclusão de epistasia no modelo preditivo pode aumentar a acurácia da 

seleção (Dudley and Johnson 2009). Por outro lado, há um aumento na complexidade dos modelos de predição e do 

tempo computacional das análises (Bernardo 2010). Logo, a complexidade do funcionamento do genoma na 

presença de epistasia e de epistasia pleiotrópica pode dificultar a predição de valores genotípicos utilizando 

marcadores moleculares, sendo indispensável para um programa de melhoramento a avaliação de genótipos em 

experimentos para a liberação de cultivares. Ainda, a epistasia pleiotrópica pode gerar variabilidade na correlação 

genética entre caracteres, permitindo que novas combinações de caracteres possam ser selecionadas e, através da 

seleção, a estrutura de covariância/correlação entre caracteres pode ser alterada (Wolf et al. 2005; Pavlicev et al. 2008; 

Pavlicev and Hansen 2011; Pavlicev et al. 2011b). Portanto, a epistasia apresenta um importante papel na base 

genética de caracteres quantitativos de milho e a sua exclusão dos modelos e equações de parâmetros genéticos, 

apenas por simplicidade, pode resultar em uma análise que não reflete a real complexidade do controle genético 

desses caracteres. 
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108 ANEXO A. Esquema das análises de variâncias conjuntas por grupo de ambientes sem e com estresse hídrico, com as esperanças matemáticas dos quadrados médios e testes F 

FV a GL b QM E(QM) F 

Ambientes (E) M – 1 EQM  2
E

2
TCxE

2 KJIKJ   TCxEE QMQM  

Testecrosses (TC) I – 1 TCQM  2
TC

2
TCxE

2 KJMKJ   TCxETC QMQM  

TC x E (I – 1)(M – 1) TCxEQM  2
TCxE

2 KJ  QMQMTCxE  

Gerações de RC (GRC) J – 1 RCGQM  



3

1j

2
RC2

TCxG
2

xEG
2

xETCxG
2

1-J

G
KIMKMKIK j

RCRCRC
  xETCxGTCxGxEGG RCRCRCRC

QM -QMQMQM   

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1CQM  2
1

2
TCxC

2
xEC

2
xETCxC

2 CKIMKMKIK
111
   xETCxCTCxCxECC 1111

QM -QMQMQM   

      GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 2CQM  2
2

2
TCxC

2
xEC

2
xETCxC

2 CKIMKMKIK
222
   xETCxCTCxCxECC 2222

QM -QMQMQM   

GRC x E (J – 1)(M – 1) xEGRC
QM  2

xEG
2

xETCxG
2

RCRC
KIK   xETCxGxEG RCRC

QMQM  

      C1 x E M – 1 xEC1
QM  2

xEC
2

xETCxC
2

11
KIK   xETCxCxEC 11

QMQM  

      C2 x E M – 1 xEC 2
QM  2

xEC
2

xETCxC
2

22
KIK   xETCxCxEC 22

QMQM  

TC x GRC (I – 1)(J – 1) RCTCxGQM  2
TCxG

2
xETCxG

2
RCRC

KMK   xETCxGTCxG RCRC
QMQM  

      TC x C1 I – 1 1TCxCQM  2
TCxC

2
xETCxC

2
11

KMK   xETCxCTCxC 11
QMQM  

      TC x C2 I – 1 2TCxCQM  2
TCxC

2
xETCxC

2
22

KMK   xETCxCTCxC 22
QMQM  

TC x GRC  x E (I – 1)(J – 1)(M – 1) xETCxGRC
QM  2

xETCxG
2

RC
K  QMQM xETCxGRC

 

      TC x C1 x E (I – 1)(M – 1) xETCxC1
QM  2

xETCxC
2

1
K  QMQM xETCxC1

 

      TC x C2 x E (I – 1)(M – 1) xETCxC2
QM  2

xETCxC
2

2
K  QMQM xETCxC2

 

Epistasia total (Z) I ZQM  2
Z

2
ZxE

2 KMK   ZxEZ QMQM  

Z x E I(M – 1) ZxEQM  2
ZxE

2 K  QMQM ZxE  

Erro efetivo médio M[IJ(K – 1) – (KL–1)] QM  2  ----- 
a TC refere-se aos testecrosses oriundos das plantas F2; GRC1, GRC2 e GRC3 referem-se aos testecrosses da geração 1 (genitor recorrente L-08-05F), 2 (genitor recorrente L-38-05D) e 3 (parental 
recorrente F1) de progênies de retrocruzamento, respectivamente; Z refere-se à soma das somas de quadrados de C2 e TC x C2; Z x E refere-se à soma das somas de quadrados de C2 x E e TC x C2 x E. 
b I, J, K, L e M referem-se ao número de plantas F2, gerações de retrocruzamento, repetições, blocos dentro de repetições e ambientes, respectivamente.  
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ANEXO B. Esquema da análise de variância conjunta entre os grupos de ambientes sem e com estresse hídrico, com as esperanças matemáticas dos quadrados médios e testes F 

 (continua) 
FV a GL b QM E(QM) F 

Grupos (S) N – 1 SQM  



2

1n

2
n2

TCxS
2

S/E
2

S/TCxE
2

1-N
S

KJIMKJMKJIKJ   TCxE/STCxSS/ES QM-QMQMQM   

Ambientes/S (E/S) N(M – 1) S/EQM  2
S/E

2
S/TCxE

2 KJIKJ   S/TCxES/E QMQM  

Testecrosses (TC) I – 1 TCQM  2
TC

2
S/TCxE

2 KJMNKJ   S/TCxETC QMQM  

TC x S (I – 1)(N – 1) TCxSQM  2
TCxS

2
S/TCxE

2 KJMKJ   S/TCxETCxS QMQM  

TC x E/S (I – 1)[N(M – 1)] S/TCxEQM  

2
S/TCxE

2 KJ  QMQM S/TCxE  

Gerações de RC (GRC) J – 1 RCGQM  



3

1j

2
RC2

TCxG
2

S/xEG
2

S/xETCxG
2

1-J

G
KIMNKMNKIK j

RCRCRC

 

 S/xETCxGTCxGS/xEGG RCRCRCRC
QM-QMQMQM   

   GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1CQM  2
1

2
TCxC

2
S/xEC

2
S/xETCxC

2 CKIMNKMNKIK
111
   S/xETCxCTCxCS/xECC 1111

QM-QMQMQM   

   GRC1+GRC2 vs 2GRC3(C2) 1 2CQM  2
2

2
TCxC

2
S/xEC

2
S/xETCxC

2 CKIMNKMNKIK
222
   S/xETCxCTCxCS/xECC 2222

QM-QMQMQM   

GRC x S (J – 1)(N – 1) xSGRC
QM  2

xSG
2

xSTCxG
2

S/xEG
2

S/xETCxG
2

RCRCRCRC
KIMKMKIK 

 

 S/xETCxGxSTCxGS/xEGxSG RCRCRCRC
QM-QMQMQM   

   C1 x S N – 1 xSC1
QM  2

xSC
2

xSTCxC
2

S/xEC
2

S/xETCxC
2

1111
KIMKMKIK    S/xETCxCxSTCxCS/xECxSC 1111

QM-QMQMQM   

   C2 x S N – 1 xSC2
QM  2

xSC
2

xSTCxC
2

S/xEC
2

S/xETCxC
2

2222
KIMKMKIK    S/xETCxCxSTCxCS/xECxSC 2222

QM-QMQMQM   

GRC x E/S (J – 1)[N(M – 1)] S/xEGRC
QM  

2
S/xEG

2
S/xETCxG

2
RCRC

KIK   S/xETCxGS/xEG RCRC
QMQM  

   C1 x E/S N(M – 1) S/xEC1
QM  2

S/xEC
2

S/xETCxC
2

11
KIK   S/xETCxCS/xEC 11

QMQM  

   C2 x E/S N(M – 1) S/xEC2
QM  

2
S/xEC

2
S/xETCxC

2
22

KIK   S/xETCxCS/xEC 22
QMQM  

TC x GRC (I – 1)(J – 1) RCTCxGQM  2
TCxG

2
S/xETCxG

2
RCRC

KMNK   S/xETCxGTCxG RCRC
QMQM  

   TC x C1 I – 1 1TCxCQM  2
TCxC

2
S/xETCxC

2
11

KMNK   S/xETCxCTCxC 11
QMQM  
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ANEXO B. Esquema da análise de variância conjunta entre os grupos de ambientes sem e com estresse hídrico, com as esperanças matemáticas dos quadrados médios e testes F 

(conclusão) 

FV a GL b QM E(QM) F 

   TC x C2 I – 1 2TCxCQM  2
TCxC

2
S/xETCxC

2
22

KMNK   S/xETCxCTCxC 22
QMQM  

TC x GRC x S (I – 1)(J – 1)(N – 1) xSTCxGRC
QM  2

xSTCxG
2

S/xETCxG
2

RCRC
KMK   S/xETCxGxSTCxG RCRC

QMQM  

    TC x C1 x S (I – 1)(N – 1) xSTCxC1
QM  2

xSTCxC
2

S/xETCxC
2

11
KMK   S/xETCxCxSTCxC 11

QMQM  

    TC x C2 x S (I – 1)(N – 1) xSTCxC2
QM  2

xSTCxC
2

S/xETCxC
2

22
KMK   S/xETCxCxSTCxC 22

QMQM  

TC x GRC  x E/S (I – 1)(J – 1)[N(M – 1)] S/xETCxGRC
QM  

2
S/xETCxG

2
RC

K  QMQM S/xETCxGRC
 

    TC x C1 x E/S (I – 1)[N(M – 1)] S/xETCxC1
QM  

2
S/xETCxC

2
1

K  QMQM S/xETCxC 1
 

    TC x C2 x E/S (I – 1)[N(M – 1)] S/xETCxC2
QM  

2
S/xETCxC

2
2

K  QMQM S/xETCxC 2
 

Epistasia total (Z) I ZQM  2
Z

2
S/ZxE

2 KMNK   S/ZxEZ QMQM  

Z x S I(N – 1) ZxSQM  2
ZxS

2
S/ZxE

2 KMK   S/ZxEZxS QMQM  

Z x E/S I[N(M – 1)] S/ZxEQM  2
S/ZxE

2 K  QMQM S/ZxE  

Erro efetivo médio NM[IJ(K – 1) – (KL – 1)] QM  2  ----- 

a TC refere-se aos testecrosses oriundos das plantas F2; GRC1, GRC2 e GRC3 referem-se aos testecrosses da geração 1 (genitor recorrente L-08-05F), 2 (genitor recorrente L-38-05D) e 3 (parental 
recorrente F1) de progênies de retrocruzamento, respectivamente; Z refere-se à soma das somas de quadrados de C2 e TC x C2; Z x S refere-se à soma das somas de quadrados de C2 x S e TC x C2 x S; Z 
x E/S refere-se à soma das somas de quadrados de C2 x E/S e TC x C2 x E/S. 
b I, J, K, L, M e N referem-se ao número de plantas F2, gerações de retrocruzamento, repetições, blocos dentro de repetições, ambientes dentro de grupos e grupos de ambientes, respectivamente.  
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ANEXO C. Estimativas das somas de quadrados (SQ) das fontes de variação C1, C2, TCxC1, TCxC2 e Epistasia total 
(Z) 

 

Para as análises de variâncias conjuntas de cada grupo, as SQ dos contrastes ortogonais C1 = GRC1 - GRC2 

e C2 = GRC1 + GRC2 - 2GRC3 são apresentadas nas eq. (39 e 40), as SQ das fontes de variação TC x C1 e TC x C2 são 

apresentadas nas eq. (41 e 42) e a SQ da fonte de variação Epistasia total (Z) é apresentada na eq. (43): 

 

     2
1

2
2RC1RCC cGGKSQ

imim1
 (39) 

 

em que K refere-se ao número de repetições, sendo K = 2; im1RCG  e 
im2RCG  referem-se às médias ajustadas do 

testecross referente à i-ésima planta F2 na geração de retrocruzamento com o genitor recorrente L-08-05F e L-38-

05D, respectivamente, no m-ésimo ambiente;  2
1c  é o somatório dos coeficientes quadráticos do contraste C1 (12 + 

12 = 2). 

 

     2
2

2
3RC2RC1RCC cG2GGKSQ

imimim2
 (40) 

 

em que 
im3RCG  refere-se à média ajustada do testecross referente à i-ésima planta F2 na geração de retrocruzamento 

com o parental F1, no m-ésimo ambiente;  2
2c  é o somatório dos coeficientes quadráticos do contraste C2 (12 + 12 

+ 22 = 6). 

 

 
1imim1 C

2
1

2
2RC1RCTCxC SQcGGKSQ    (41) 

 

 
2imimim2 C

2
2

2
3RC2RC1RCTCxC SQcG2GGKSQ    (42) 

 

    2
2

2
3RC2RC1RCZ cG2GGKSQ

imimim
 (43) 

 

Para análises de variâncias conjuntas entre os grupos, as SQ dos contrastes ortogonais C1 e C2 são 

apresentadas nas eq. (44 e 45), as SQ das fontes de variação TC x C1 e TC x C2 são apresentadas nas eq. (46 e 47) e a 

SQ da fonte de variação Epistasia total (Z) é apresentada na eq. (48): 

 

     2
1

2
2RC1RCC cGGKSQ

imnimn1
 (44) 

 

em que imn1RCG  e 
imn2RCG  referem-se às médias ajustadas do testecross referente à i-ésima planta F2 na geração de 

retrocruzamento com o genitor recorrente L-08-05F e L-38-05D, respectivamente, no m-ésimo ambiente dentro do 

n-ésimo grupo. 
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     2
2

2
3RC2RC1RCC cG2GGKSQ

imnimnimn2
 (45) 

 

em que 
imn3RCG  refere-se à média ajustada do testecross referente à i-ésima planta F2 na geração de retrocruzamento 

com o parental F1, no m-ésimo ambiente dentro do n-ésimo grupo. 

 

 
1imnimn1 C

2
1

2
2RC1RCTCxC SQcGGKSQ    (46) 

 

 
2imnimnimn2 C

2
2

2
3RC2RC1RCTCxC SQcG2GGKSQ    (47) 

 

    2
2

2
3RC2RC1RCZ cG2GGKSQ

imnimnimn
 (48) 
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ANEXO D. Esquema das análises de covariâncias conjuntas por grupo de ambientes sem e com estresse hídrico, com as esperanças matemáticas dos produtos médios 

(continua) 

FC a GL b PM E(PM) 

Ambientes (E) M – 1 xyEPM  xyExyTCxExy KJICovKJCovCov   

Testecrosses (TC) I – 1 xyTCPM  xyTCTCxExy KJMCovKJCovCov
xy
  

TC x E (I – 1)(M – 1) xyTCxEPM  
xyTCxExy KJCovCov   

Gerações de RC (GRC) J – 1 xyGRC
PM  




3

1j

RCRC

TCxGxEGxETCxGxy 1-J

GG
KIMKMCovKICovKCovCov yjxj

xyRCxyRCxyRC
 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 xyC1
PM  y11TCxCxyxECxETCxCxy CKIMCKMCovKICovKCovCov

xxy11xy1
  

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 xyC2
PM  

y2x2TCxCxECxETCxCxy CKIMCKMCovKICovKCovCov
xy2xy2xy2
  

GRC x E (J – 1)(M – 1) xyxEGRC
PM  

xyxEGxETCxGxy RCxyRC
KICovKCovCov   

      C1 x E M – 1 xyxEC1
PM  

xyxECxyxETCxCxy 11
KICovKCovCov   

      C2 x E M – 1 xyxEC2
PM  

xyxECxyxETCxCxy 22
KICovKCovCov   

TC x GRC (I – 1)(J – 1) xyTCxGRC
PM  

xyRCxyRC TCxGxETCxGxy KMCovKCovCov   

      TC x C1 I – 1 xyTCxC1
PM  

xyTCxCxETCxCxy 1xy1
KMCovKCovCov   

      TC x C2 I – 1 xyTCxC2
PM  

xyTCxCxyxETCxCxy 22
KMCovKCovCov   

TC x GRC  x E (I – 1)(J – 1)(M – 1) xyxETCxGRC
PM  

xyxETCxGxy RC
KCovCov   

      TC x C1 x E (I – 1)(M – 1) xyxETCxC1
PM  

xyxETCxCxy 1
KCovCov   

      TC x C2 x E (I – 1)(M – 1) xyxETCxC2
PM  

xyxETCxCxy 2
KCovCov   
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ANEXO D. Esquema das análises de covariâncias conjuntas por grupo de ambientes sem e com estresse hídrico, com as esperanças matemáticas dos produtos médios 

(conclusão) 

FC a GL b PM E(PM) 

Epistasia total (Z) I xyZPM  xyZxyZxExy KMCovKCovCov   

Z x E I(M – 1) xyZxEPM  xyZxExy KCovCov   

Erro efetivo médio M[IJ(K – 1) – (KL – 1)] xyPM  xyCov  

a TC refere-se aos testecrosses oriundos das plantas F2; GRC1, GRC2 e GRC3 referem-se aos testecrosses da geração 1 (genitor recorrente L-08-05F), 2 (genitor recorrente L-38-05D) e 3 (parental 
recorrente F1) de progênies de retrocruzamento, respectivamente; Z refere-se à soma das somas de produtos de C2 e TC x C2; Z x E refere-se à soma das somas de produtos de C2 x E e TC x C2 x E. 
b I, J, K, L e M referem-se ao número de plantas F2, gerações de retrocruzamento, repetições, blocos dentro de repetições e ambientes, respectivamente. 
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ANEXO E. Esquema da análise de covariância conjunta entre os grupos de ambientes sem e com estresse hídrico, com as esperanças matemáticas dos produtos médios  

(continua) 
FC a GL b PM E(PM) 

Grupos (S) N – 1 xySPM  



2

1n

ynxn
xyTCxSxyS/ExyS/TCxExy 1-N

SS
KJIMKJMCovKJICovKJCovCov  

Ambientes/S (E/S) N(M – 1) xyS/EPM  xyS/ExyS/TCxExy KJICovKJCovCov   

Testecrosses (TC) I – 1 xyTCPM  xyTCxyS/TCxExy KJMNCovKJCovCov   

TC x S (I – 1)(N – 1) xyTCxSPM  xyTCxSxyS/TCxExy KJMCovKJCovCov   

TC x E/S (I – 1)[N(M – 1)] xyS/TCxEPM  
xyS/TCxExy KJCovCov   

Gerações de RC (GRC) J – 1 xyGRC
PM  




3

1j

RCRC

TCxGxyS/xEGS/xETCxGxy 1-J

GG
KIMNKMNCovKICovKCovCov yjxj

xyRCRCxyRC
 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 xyC1
PM  y1x1xyTCxCxyS/xECxyS/xETCxCxy CKIMNCKMNCovKICovKCovCov

111
  

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 xyC2
PM  y2x2xyTCxCxyS/xECxyS/xETCxCxy CKIMNCKMNCovKICovKCovCov

222
  

GRC x S (J – 1)(N – 1) xyxSGRC
PM  

xyxSGxyxSTCxGxyS/xEGxyS/xETCxGxy RCRCRCRC
KIMCovKMCovKICovKCovCov   

      C1 x S N – 1 xyxSC1
PM  

xyxSCxyxSTCxCxyS/xECxyS/xETCxCxy 1111
KIMCovKMCovKICovKCovCov   

      C2 x S N – 1 xyxSC2
PM  

xyxSCxyxSTCxCxyS/xECxyS/xETCxCxy 2222
KIMCovKMCovKICovKCovCov   

GRC x E/S (J – 1)[N(M – 1)] xyS/xEGRC
PM  

xyS/xEGxyS/xETCxGxy RCRC
KICovKCovCov   

      C1 x E/S N(M – 1) xyS/xEC1
PM  

xyS/xECxyS/xETCxCxy 11
KICovKCovCov   

      C2 x E/S N(M – 1) xyS/xEC 2
PM  

xyS/xECxyS/xETCxCxy 22
KICovKCovCov   

TC x GRC (I – 1)(J – 1) xyTCxGRC
PM  

xyTCxGxyS/xETCxGxy RCRC
KMNCovKCovCov   
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ANEXO E. Esquema da análise de covariância conjunta entre os grupos de ambientes sem e com estresse hídrico, com as esperanças matemáticas dos produtos médios 

(conclusão) 

FC a GL b PM E(PM) 

      TC x C1 I – 1 xyTCxC1
PM  

xyTCxCxyS/xETCxCxy 11
KMNCovKCovCov   

      TC x C2 I – 1 xyTCxC2
PM  

xyTCxCxyS/xETCxCxy 22
KMNCovKCovCov   

TC x GRC x S (I – 1)(J – 1)(N – 1) xyxSTCxGRC
PM  

xyxSTCxGxyS/xETCxGxy RCRC
KMCovKCovCov   

      TC x C1 x S (I – 1)(N – 1) xyxSTCxC1
PM  

xyxSTCxCxyS/xETCxCxy 11
KMCovKCovCov   

      TC x C2 x S (I – 1)(N – 1) xyxSTCxC2
PM  

xyxSTCxCxyS/xETCxCxy 22
KMCovKCovCov   

TC x GRC  x E/S (I – 1)(J – 1)[N(M – 1)] xyS/xETCxGRC
PM  

xyS/xETCxGxy RC
KCovCov   

      TC x C1 x E/S (I – 1)[N(M – 1)] xyS/xETCxC1
PM  

xyS/xETCxCxy 1
KCovCov   

      TC x C2 x E/S (I – 1)[N(M – 1)] xyS/xETCxC2
PM  

xyS/xETCxCxy 2
KCovCov   

Epistasia total (Z) I xyZPM  xyZxyS/ZxExy KMNCovKCovCov   

Z x S I(N – 1) xyZxSPM  xyZxSS/ZxExy KMCovKCovCov
xy
  

Z x E/S I[N(M – 1)] xyS/ZxEPM  xyS/ZxExy KCovCov   

Erro efetivo médio NM[IJ(K – 1) – (KL – 1)] xyPM  xyCov  

a TC refere-se aos testecrosses oriundos das plantas F2; GRC1, GRC2 e GRC3 referem-se aos testecrosses da geração 1 (genitor recorrente L-08-05F), 2 (genitor recorrente L-38-05D) e 3 (parental 
recorrente F1) de progênies de retrocruzamento, respectivamente; Z refere-se à soma das somas de produtos de C2 e TC x C2; Z x S refere-se à soma das somas de produtos de C2 x S e TC x C2 x S; Z x 
E/S refere-se à soma das somas de produtos de C2 x E/S e TC x C2 x E/S. 
b I, J, K, L, M e N referem-se ao número de plantas F2, gerações de retrocruzamento, repetições, blocos dentro de repetições, ambientes dentro de grupos e grupos de ambientes, respectivamente. 
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ANEXO F. Equações para obtenção dos desvios padrão associados às estimativas dos coeficientes de correlação 
genética aditiva e epistática 

 

Desvios padrão associados às estimativas dos coeficientes de correlação genética aditiva (
xyGr̂̂ ), eq. (49): 

 

2
r̂r̂ xyGxyG

ˆˆ   (49) 

 

em que, 2
r̂ xyG

̂  é a estimativa da variância dos coeficientes de correlação genética aditiva (
xyGr̂ ), obtida pela eq. (50) 

para as análises de covariâncias conjuntas de cada grupo de ambientes e eq. (51) para as análises de covariâncias 

conjuntas entre os grupos de ambientes. 
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 (50) 

 

em que, TCGL  e TCxEGL  referem-se aos graus de liberdade associados às fontes de variação testecrosses e interação testecrosses x ambientes, respectivamente; K, J e M referem-se 

ao número de repetições, de gerações de retrocruzamento e de ambientes, respectivamente; 2
TCσ̂ , 2

TCxEσ̂  e 2σ̂  referem-se às estimativas de variâncias genéticas de testecrosses, da 

interação testecrosses x ambientes e do erro ( 2̂  = QM ), respectivamente, para os caracteres x ou y; 
xyTCvôC , 

xyTCxEvôC  e xyvôC  referem-se às estimativas de covariâncias 

genéticas de testecrosses, da interação testecrosses x ambientes [   KJPMPMvôC
xyxyxy TCxExETC  ] e do erro  ( xyvôC =

xy
PM  ), entre os caracteres x e y. 
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(51) 

 

em que, S/TCxEGL  refere-se ao grau de liberdade associado à fonte de variação interação testecrosses x ambientes dentro de grupos; N refere-se ao número de grupos de 

ambientes; 2
S/TCxEσ̂  refere-se à estimativa de variância da interação testecrosses x ambientes dentro de grupos para os caracteres x ou y; 

xyS/TCxEvôC  refere-se à estimativa de 

covariância da interação testecrosses x ambientes dentro de grupos [ KJ)PMPM(vôC
xyxyxy S/TCxES/xETC  ]  entre os caracteres x e y. 
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Desvios padrão associados às estimativas dos coeficientes de correlação epistática total (
xyZr̂̂ ), eq. (52): 

 

2
r̂r̂ xyZxyZ

ˆˆ   (52) 

 

em que, 2
r̂ xyZ

̂  é a estimativa da variância dos coeficientes de correlação epistática total (
xyZr̂ ), obtida pela eq. (53) 

para as análises de covariâncias conjuntas de cada grupo de ambientes e eq. (54) para as análises de covariâncias 

conjuntas entre os grupos de ambientes. 
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 (53) 

 

em que, ZGL  e ZxEGL  referem-se aos graus de liberdade associados às fontes de variação epistasia total e interação epistasia total x ambientes, respectivamente; 2
Zσ̂  e 2ˆ σ  referem-

se às estimativas de variâncias epistáticas de testecrosses e do erro associado à fonte de variação epistasia total ( 2
ZxE

2
ZxE

2 ˆKˆQMˆ σ ), respectivamente, para os caracteres x 

ou y; 
xyZvôC  e 

xy
vôC   referem-se às estimativas de covariância epistática total de testecrosses e de covariância do erro associado à fonte de variação epistasia total                              (

xyxyxy ZxExyZxE vôKCvôCPMvôC  ) entre os caracteres x e y. 
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 (54) 

 

em que, S/ZxEGL  refere-se ao grau de liberdade associado à fonte de variação interação epistasia total x ambientes dentro de grupos; 2ˆ σ  refere-se à estimativa de variância do erro 

associado à fonte de variação epistasia total ( 2
S/ZxE

2
S/ZxE

2 ˆKˆQMˆ σ ) para os caracteres x ou y; 
xy

vôC   refere-se à estimativa de covariância do erro associado à fonte de 

variação epistasia total (
xyxyxy S/ZxExyS/ZxE vôKCvôCPMvôC  ) entre os caracteres x e y. 
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ANEXO G. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter produção de grãos (PG, t ha-1) em 
testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em dez ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

Repetições (Rep) 1 181,80 ** 4,85 ns 0,29 ns 425,54 ** 116,82 ** 30,68 ** 376,24 ** 324,91 ** 10,64 * 24,37 ** 

Blocos/Rep 38 3,25 ** 3,05 ** 2,45 ** 4,51 ** 2,08 ** 1,50 ** 5,77 ** 5,50 ** 1,48 ** 0,68 ** 

Testecrosses (TC) 99 3,58 ** 3,36 ** 2,37 ** 4,47 ** 2,84 ** 1,23 ** 3,66 ** 2,87 ** 1,64 ** 0,66 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 0,34 ns 23,71 ** 4,34 * 6,84 ** 5,66 ** 3,15 ** 1,95 ns 4,16 ns 0,74 ns 0,86 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 0,03 ns 43,76 ** 3,25 ns 13,52 ** 8,11 * 3,57 * 0,61 ns 7,63 * 0,81 ns 1,42 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 0,64 ns 3,94 ns 5,39 * 0,16 ns 3,37 ns 2,80 * 3,29 ns 0,69 ns 0,66 ns 0,30 ns 

TC x GRC 198 1,59 ns 1,43 ns 1,20 ns 1,28 ns 1,07 ns 0,64 ns 1,39 ns 1,39 ns 0,51 ns 0,42 ns 

TC x C1 99 1,56 ns 1,64 ns 1,17 ns 1,30 ns 1,22 ns 0,65 ns 1,26 ns 1,40 ns 0,49 ns 0,38 ns 

TC x C2 99 1,61 ns 1,25 ns 1,23 ns 1,27 ns 0,93 ns 0,63 ns 1,52 ns 1,38 ns 0,53 ns 0,45 ns 

Epistasia total 100 1,60 ns 1,27 ns 1,27 ns 1,26 ns 0,95 ns 0,65 ns 1,54 ns 1,37 ns 0,54 ns 0,45 ns 

Resíduo 260 1,53  1,28  1,24  1,58  1,07  0,59  1,50  1,54  0,67  0,35  
                      

CV%  11,86  11,20  11,30  12,79  11,39  10,71  17,94  18,50  19,36  15,59  
Média geral  10,42  10,09  9,87  9,84  9,07  7,16  6,83  6,72  4,24  3,81  
IV  8,15;12,30 7,46;12,15 7,56;11,92 7,50;12,23 6,28;10,73 5,44;8,41 5,10;8,60 4,31;8,81 2,09;5,83 2,76;4,55 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 77,81 ** 0,32 ns 0,47 ns 87,89 ** 23,89 ** 4,63 * 322,42 ** 190,70 ** 48,58 ** 2,79 * 

Blocos/Rep 38 3,75 ** 1,48 ns 1,81 ** 1,82 ** 0,97 ns 0,75 * 4,08 ** 3,17 ** 1,13 ** 0,49 * 

Testecrosses (TC) 99 1,71 ** 1,95 ** 1,42 ** 2,11 ** 0,95 * 0,72 * 2,61 ** 1,72 ** 1,12 ** 0,59 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 17,59 ** 54,52 ** 8,32 ** 11,52 ** 21,94 ** 2,89 ** 0,98 ns 4,65 ** 7,37 ** 1,06 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 33,72 ** 106,77 ** 8,30 ** 15,52 ** 41,92 ** 5,04 ** 1,95 ns 2,10 ns 14,15 ** 1,97 * 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1,37 ns 2,54 ns 8,40 ** 7,51 ** 1,96 ns 0,72 ns 0,00 ns 7,28 ** 0,61 ns 0,15 ns 

TC x GRC 198 1,33 ns 1,43 ns 0,81 ns 0,85 ns 0,89 * 0,46 ns 1,18 ns 0,86 ns 0,49 ns 0,36 ns 

TC x C1 99 1,34 ns 1,56 ns 0,78 ns 0,70 ns 1,05 ** 0,49 ns 1,16 ns 0,90 ns 0,45 ns 0,38 ns 

TC x C2 99 1,32 ns 1,28 ns 0,85 ns 1,00 ns 0,73 ns 0,42 ns 1,20 ns 0,83 ns 0,53 ns 0,35 ns 

Epistasia total 100 1,32 ns 1,30 ns 0,92 ns 1,06 ns 0,75 ns 0,42 ns 1,18 ns 0,89 ns 0,53 ns 0,35 ns 

Resíduo 260 1,12  1,20  0,94  0,93  0,69  0,50  1,22  0,96  0,55  0,30  
                      

CV%  10,92  11,54  11,22  11,84  9,90  10,56  15,79  15,69  15,81  14,24  
Média geral  9,69  9,49  8,65  8,15  8,41  6,69  6,99  6,26  4,70  3,85  
IV  8,01;11,53 7,45;11,10 7,49;10,03 6,56;10,31 7,29;9,65 5,14;7,96 4,96;9,78 4,75;8,54 3,47;6,03 3,01;4,60 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 



 

 

124 
 

ANEXO H. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias em escala original (não transformadas) das análises de variâncias individuais para o 
caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ, %) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em dez ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

Repetições (Rep) 1 32,78 ** 71,87 ** 16,40 ** 76,67 ** 134,32 ** 55,43 ** 69,48 ** 0,36 ns 64,89 ** 17,44 ** 

Blocos/Rep 38 3,02 ** 1,54 ** 1,36 * 3,16 * 7,68 ** 4,07 ** 2,96 ** 0,28 ns 3,81 ** 1,95 ** 

Testecrosses (TC) 99 2,77 ** 1,16 * 1,47 ** 2,23 ns 4,82 ** 2,27 ns 2,46 ** 0,28 ns 1,56 ns 1,17 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 7,34 ** 6,52 ** 0,25 ns 13,63 ** 22,56 ** 29,75 ** 29,57 ** 0,88 ns 24,16 ** 1,70 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 14,57 ** 12,07 ** 0,04 ns 27,02 ** 44,26 ** 52,79 ** 58,27 ** 1,28 * 48,11 ** 2,57 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 0,07 ns 0,89 ns 0,46 ns 0,24 ns 0,68 ns 7,09 * 0,83 ns 0,47 ns 0,26 ns 0,81 ns 

TC x GRC 198 1,24 ns 0,98 ns 1,10 * 1,79 ns 2,08 ns 1,66 ns 1,58 ns 0,29 ns 1,41 ns 0,93 * 

TC x C1 99 1,32 ns 0,96 ns 0,92 ns 1,77 ns 2,25 ns 1,52 ns 1,72 ns 0,32 ns 1,45 ns 0,97 * 

TC x C2 99 1,16 ns 0,99 ns 1,29 ** 1,81 ns 1,92 ns 1,79 ns 1,42 ns 0,27 ns 1,35 ns 0,88 ns 

Epistasia total 100 1,15 ns 0,99 ns 1,28 ** 1,79 ns 1,91 ns 1,84 ns 1,41 ns 0,27 ns 1,34 ns 0,88 ns 

Resíduo 260 1,34  0,87  0,84  1,91  2,46  1,99  1,58  0,25  1,57  0,74  
                      

CV%  59,39  70,07  67,21  54,93  25,81  46,59  56,72  57,27  31,72  66,24  
Média geral  3,30  1,27  1,35  5,85  36,34  8,68  4,43  0,27  15,10  1,19  
IV  0,00;15,23 0,00;10,22 0,00;8,03 0,00;19,83 6,48;100,00 1,02;21,77 0,00;14,62 0,00;2,41 5,90;35,70 0,00;6,09 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 8,48 ns 25,94 ** 5,17 ns 31,53 ** 21,32 ns 37,93 ** 110,58 ** 3,59 ** 69,63 ** 0,50 ns 

Blocos/Rep 38 5,02 ** 0,48 ns 1,35 ns 2,86 ** 5,68 ** 4,45 ** 3,71 ** 0,40 ns 2,03 * 0,87 ns 

Testecrosses (TC) 99 1,77 * 0,58 ns 1,37 ns 2,26 ** 3,93 ** 2,34 ns 2,96 ** 0,62 ns 1,44 ns 0,95 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 7,29 ** 2,37 ns 1,34 ns 11,99 ** 1,96 ns 7,99 * 34,76 ** 2,33 * 31,07 ** 8,72 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 14,59 ** 4,57 * 1,89 ns 23,97 ** 2,32 ns 14,93 * 69,52 ** 3,09 * 62,07 ** 16,26 ** 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 0,00 ns 0,16 ns 0,78 ns 0,01 ns 1,61 ns 1,01 ns 0,00 ns 1,54 ns 0,06 ns 1,14 ns 

TC x GRC 198 1,14 ns 0,78 ns 0,99 ns 1,47 ns 2,07 ns 1,96 ns 1,68 ns 0,71 ns 1,42 ns 0,83 ns 

TC x C1 99 1,21 ns 0,84 ns 0,91 ns 1,47 ns 2,09 ns 2,49 * 1,91 ns 0,66 ns 1,65 ns 0,97 ns 

TC x C2 99 1,06 ns 0,72 ns 1,07 ns 1,47 ns 2,04 ns 1,44 ns 1,46 ns 0,76 ns 1,20 ns 0,69 ns 

Epistasia total 100 1,05 ns 0,71 ns 1,07 ns 1,46 ns 2,03 ns 1,43 ns 1,44 ns 0,77 ns 1,19 ns 0,70 ns 

Resíduo 260 1,35  0,77  1,15  1,55  1,86  1,88  1,50  0,61  1,29  0,99  
                      

CV%  69,37  73,50  75,85  57,51  22,30  31,44  45,31  66,74  29,64  77,11  
Média geral  2,32  0,92  1,49  4,17  36,83  18,51  6,84  0,87  14,17  1,16  
IV  0,00;10,55 0,00;3,58 0,00;8,95 0,00;19,66 15,51;76,42 5,05;38,37 0,00;28,75 0,00;3,98 5,71;25,75 0,00;8,27 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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ANEXO I. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter prolificidade (PROL, esp pl-1) em 
testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em dez ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 a 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

Repetições (Rep) 1 1.440,05 ** 0,83 ns 65,27 * 656,01 ** 25,21 ns 151,19 ** 1.243,18 ** 991,60 ** 392,83 ** 105,92 ** 

Blocos/Rep 38 18,95 ** 9,45 ns 10,23 ns 12,84 ** 7,76 ns 11,02 ** 25,45 ** 21,68 ** 15,87 * 8,59 ns 

Testecrosses (TC) 99 17,03 ** 11,45 ** 9,29 ns 12,01 ** 11,42 ** 8,26 ** 18,87 ** 16,22 * 21,63 ** 9,84 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 15,28 ns 28,52 * 1,25 ns 32,22 * 27,03 * 48,28 ** 28,25 ns 13,16 ns 23,12 ns 2,88 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 23,51 ns 56,99 ** 2,51 ns 44,67 * 53,71 ** 79,23 ** 56,09 ns 26,00 ns 0,34 ns 5,76 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 7,41 ns 0,02 ns 0,00 ns 19,89 ns 0,51 ns 18,07 ns 0,43 ns 0,33 ns 45,94 * 0,01 ns 

TC x GRC 198 11,77 ns 7,53 ns 7,77 ns 7,05 ns 7,80 ns 6,33 * 15,18 ns 8,27 ns 10,05 ns 6,72 ns 

TC x C1 99 10,78 ns 7,84 ns 7,96 ns 7,33 ns 7,57 ns 7,04 * 15,36 ns 7,76 ns 10,36 ns 6,78 ns 

TC x C2 99 12,86 ns 7,23 ns 7,72 ns 6,76 ns 7,94 ns 5,62 ns 14,92 ns 8,80 ns 9,58 ns 6,66 ns 

Epistasia total 100 12,81 ns 7,16 ns 7,64 ns 6,90 ns 7,86 ns 5,75 ns 14,78 ns 8,72 ns 9,94 ns 6,60 ns 

Resíduo 260 10,04  6,95  7,73  7,20  6,90  4,94  12,68  11,20  10,27  8,20  
                      

CV%  10,78  9,41  9,58  9,45  9,37  8,04  14,90  12,83  14,75  10,69  
Média geral  0,93  0,89  0,92  0,90  0,89  0,87  0,76  0,83  0,69  0,85  
IV  0,74;1,11 0,70;1,02 0,79;1,03 0,75;1,03 0,76;1,00 0,75;0,99 0,60;0,89 0,64;0,96 0,47;0,85 0,70;0,97 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 a 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 1.630,53 ** 11,93 ns 92,42 ** 238,49 ** 204,43 ** 46,07 ns 891,36 ** 1.457,41 ** 1.498,24 ** 3,22 ns 

Blocos/Rep 38 27,07 ** 6,13 ns 11,68 ns 13,14 * 10,83 ns 12,03 * 24,66 ** 21,18 ** 17,96 * 9,14 ** 

Testecrosses (TC) 99 16,92 ns 11,65 ns 11,57 ns 12,62 ** 13,76 ns 9,66 ns 21,13 ** 13,67 ** 15,81 * 9,94 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 122,94 ** 222,66 ** 51,56 ** 84,85 ** 81,81 ** 77,91 ** 31,70 ns 55,58 ** 111,31 ** 11,61 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 225,63 ** 421,36 ** 35,01 ns 100,06 ** 129,22 ** 152,95 ** 19,04 ns 32,75 ns 212,90 ** 8,41 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 19,28 ns 25,64 ns 68,44 ** 69,56 ** 34,38 ns 3,06 ns 44,21 ns 79,20 ** 9,87 ns 14,93 ns 

TC x GRC 198 14,10 ns 11,60 * 9,54 ns 6,96 ns 13,28 ns 8,63 ns 15,11 * 10,08 ns 10,62 ns 7,39 ** 

TC x C1 99 13,23 ns 12,05 * 9,62 ns 5,91 ns 14,11 * 8,86 ns 15,12 ns 11,43 ns 9,96 ns 6,14 ns 

TC x C2 99 14,98 ns 11,09 ns 9,56 ns 8,02 ns 12,42 ns 8,36 ns 14,96 ns 8,76 ns 11,21 ns 8,63 ** 

Epistasia total 100 15,02 ns 11,24 ns 10,15 ns 8,63 ns 12,64 ns 8,31 ns 15,26 ns 9,47 ns 11,20 ns 8,69 ** 

Resíduo 260 14,72  8,99  10,33  8,22  10,79  8,18  12,14  9,26  10,97  4,80  
                      

CV%  12,40  10,43  10,77  10,08  11,35  9,44  12,72  10,91  13,27  7,71  
Média geral  0,98  0,91  0,94  0,90  0,92  0,96  0,87  0,88  0,79  0,90  
IV  0,86;1,16 0,77;1,08 0,84;1,05 0,76;1,05 0,78;1,07 0,83;1,07 0,65;1,06 0,74;1,01 0,60;0,94 0,77;1,00 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Quadrados médios multiplicados por 103. 
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ANEXO J. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter altura da planta (AP, cm pl-1) em 
testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em dez ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 8.648,81 ** 1,93 ns 1.392,33 * 4.298,73 ** 4.510,04 ** 16.047,68 ** 31.060,82 ** 78.272,68 ** 6.868,17 ** 1.308,33 * 

Blocos/Rep 38 315,02 ** 137,29 ** 203,22 ** 346,45 ** 91,35 ** 353,86 ** 632,52 ** 711,42 ** 261,15 ** 271,14 ** 

Testecrosses (TC) 99 314,72 ** 204,96 ** 203,48 ** 265,42 ** 130,09 ** 260,20 ** 384,48 ** 276,18 ** 231,80 ** 188,21 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 322,79 ** 760,89 ** 300,02 ** 144,71 ns 34,39 ns 1.384,81 ** 415,63 * 380,53 * 138,32 ns 288,47 * 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 420,25 * 1.497,69 ** 488,41 ** 277,22 * 64,80 ns 2.611,21 ** 764,52 ** 742,56 ** 11,56 ns 20,70 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 225,33 ns 24,08 ns 111,63 ns 12,20 ns 3,97 ns 158,41 ns 66,74 ns 18,50 ns 265,08 * 556,24 ** 

TC x GRC 198 65,76 ns 62,05 ns 57,18 ns 69,28 ns 40,51 ns 72,08 ns 91,46 ns 87,77 ns 63,63 ns 61,96 ns 

TC x C1 99 65,55 ns 71,97 ns 61,98 ns 69,83 ns 43,35 ns 79,65 ns 97,86 ns 92,13 ns 62,35 ns 56,16 ns 

TC x C2 99 65,97 ns 52,14 ns 52,39 ns 68,73 ns 37,66 ns 64,51 ns 85,06 ns 83,41 ns 64,91 ns 67,77 ns 

Epistasia total 100 67,57 ns 51,86 ns 52,98 ns 68,16 ns 37,32 ns 65,45 ns 84,88 ns 82,76 ns 66,91 ns 72,65 ns 

Resíduo 261 94,14  65,85  64,10  86,84  38,32  94,82  122,41  104,40  79,71  65,12  
                      

CV%  3,93  3,29  3,47  3,97  2,76  5,14  6,06  5,79  5,51  4,74  
Média geral  246,60  246,57  230,89  234,80  224,34  189,61  182,52  176,45  161,93  170,22  
IV  223,64;268,58 229,68;259,76 217,89;247,87 215,63;254,54 209,05;238,17 170,82;205,05 163,03;210,17 159,70;203,15 143,98;186,18 147,44;186,81 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 9.898,28 ** 802,73 * 702,00 ns 4.526,51 ** 4.890,62 ** 15.851,76 ** 33.256,82 ** 84.229,80 ** 15.240,96 ** 1.037,54 ns 

Blocos/Rep 38 345,07 ** 132,92 ** 192,72 ** 292,68 ** 85,88 ** 397,73 ** 506,85 ** 650,35 ** 300,83 ** 291,16 ** 

Testecrosses (TC) 99 253,22 ** 202,07 ** 168,14 ** 244,11 ** 111,21 ** 212,62 ** 317,34 ** 276,99 ** 225,35 ** 190,17 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 120,68 ns 20,63 ns 87,27 ns 150,49 ns 9,97 ns 275,53 ns 90,74 ns 66,13 ns 3,55 ns 300,26 * 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 134,56 ns 0,56 ns 7,29 ns 33,06 ns 9,30 ns 497,29 * 30,25 ns 34,22 ns 7,02 ns 139,24 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 106,80 ns 40,70 ns 167,25 ns 267,91 ns 10,64 ns 53,76 ns 151,23 ns 98,04 ns 0,07 ns 461,28 * 

TC x GRC 198 96,23 ns 73,71 ns 82,87 ** 83,24 ns 52,62 ns 94,45 ns 105,50 ns 82,35 ns 65,65 ns 74,22 ns 

TC x C1 99 93,89 ns 92,89 ns 82,97 ** 84,35 ns 57,94 ns 97,81 ns 110,61 ns 70,79 ns 67,81 ns 78,98 ns 

TC x C2 99 98,56 ns 54,53 ns 82,78 ** 82,12 ns 47,30 ns 91,09 ns 100,39 ns 93,92 ns 63,49 ns 69,46 ns 

Epistasia total 100 98,65 ns 54,39 ns 83,62 ** 83,98 ns 46,93 ns 90,72 ns 100,90 ns 93,96 ns 62,85 ns 73,38 ns 

Resíduo 261 95,22  76,01  54,70  85,19  48,26  105,16  128,63  139,03  87,38  64,79  
                      

CV%  4,00  3,57  3,31  4,02  3,11  5,51  6,21  6,69  5,76  4,86  
Média geral  243,94  244,30  223,72  229,34  223,29  185,96  182,50  176,28  162,41  165,62  
IV  225,95;265,65 227,50;262,77 207,19;238,84 211,50;245,62 210,74;236,05 169,35;202,36 164,26;204,89 156,15;196,76 140,19;187,71 147,52;187,65 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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ANEXO K. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter altura da espiga (AE, cm pl-1) em 
testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em dez ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 1.126,14 ns 106,68 ns 480,62 ns 3.630,96 ** 3.169,40 ** 3.446,41 ** 23.927,54 ** 55.027,53 ** 2.550,28 ** 0,81 ns 

Blocos/Rep 38 382,09 ** 163,39 ** 159,72 ** 260,68 ** 61,18 ** 267,34 ** 275,05 ** 542,43 ** 149,49 ** 99,58 ** 

Testecrosses (TC) 99 234,23 ** 114,77 ** 116,57 ** 187,16 ** 86,79 ** 147,37 ** 188,56 ** 197,84 ** 126,89 ** 79,76 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 694,43 ** 581,45 ** 117,00 * 97,57 ns 120,79 * 275,18 ** 345,62 ** 71,32 ns 14,23 ns 208,09 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1.239,04 ** 1.162,81 ** 219,04 * 171,61 ns 76,56 ns 468,72 ** 689,06 ** 122,10 ns 0,25 ns 24,01 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 149,81 ns 0,08 ns 14,96 ns 23,52 ns 165,02 * 81,64 ns 2,17 ns 20,54 ns 28,21 ns 392,16 ** 

TC x GRC 198 52,98 ns 47,54 ns 38,31 ns 52,89 ns 35,77 ns 35,86 ns 55,78 ns 56,68 ns 36,83 ns 24,23 ns 

TC x C1 99 57,13 ns 51,76 ns 38,52 ns 51,60 ns 38,06 ns 37,28 ns 57,87 ns 60,07 ns 38,35 ns 23,79 ns 

TC x C2 99 48,83 ns 43,32 ns 38,11 ns 54,17 ns 33,47 ns 34,43 ns 53,69 ns 53,29 ns 35,30 ns 24,68 ns 

Epistasia total 100 49,84 ns 42,89 ns 37,88 ns 53,86 ns 34,79 ns 34,90 ns 53,18 ns 52,96 ns 35,23 ns 28,35 ns 

Resíduo 261 76,37  49,07  41,68  63,09  30,54  51,42  71,28  82,25  47,20  27,43  
                      

CV%  6,24  4,88  5,42  6,23  4,60  7,28  9,89  10,83  9,09  6,79  
Média geral  140,13  143,59  119,41  127,50  120,16  98,51  85,39  83,75  75,58  77,11  
IV  121,31;158,41 129,78;153,75 101,70;136,62 111,39;143,42 105,42;129,69 82,22;109,99 69,98;99,28 69,50;106,76 63,14;96,43 66,88;86,90 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 2.890,82 ** 87,40 ns 151,00 ns 3.562,41 ** 2.662,83 ** 5.316,33 ** 23.550,14 ** 54.169,00 ** 7.155,31 ** 20,17 ns 

Blocos/Rep 38 371,95 ** 153,14 ** 96,58 ** 234,51 ** 68,15 ** 314,37 ** 281,69 ** 473,32 ** 168,59 ** 97,22 ** 

Testecrosses (TC) 99 187,78 ** 131,27 ** 123,71 ** 168,05 ** 98,57 ** 142,97 ** 186,74 ** 201,17 ** 139,20 ** 80,39 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 29,43 ns 161,78 ns 363,76 ** 374,85 ** 385,21 ** 38,08 ns 398,31 ** 411,55 ** 89,92 ns 143,41 * 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 26,52 ns 237,16 ns 402,00 * 453,69 * 702,25 ** 0,16 ns 792,42 ** 438,90 ** 117,72 ns 98,01 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 32,34 ns 86,40 ns 325,52 * 296,01 * 68,16 ns 76,00 ns 4,20 ns 384,20 * 62,11 ns 188,81 * 

TC x GRC 198 80,25 ns 58,48 ns 62,39 ns 68,45 ns 49,34 ** 56,85 ns 63,82 ns 59,36 ns 38,20 ns 40,30 ns 

TC x C1 99 72,20 ns 74,60 * 60,30 ns 72,69 ns 55,62 ** 53,19 ns 65,47 ns 57,53 ns 40,21 ns 46,56 * 

TC x C2 99 88,30 ns 42,35 ns 64,48 ns 64,22 ns 43,06 ns 60,52 ns 62,17 ns 61,19 ns 36,19 ns 34,03 ns 

Epistasia total 100 87,74 ns 42,79 ns 67,09 * 66,53 ns 43,31 * 60,67 ns 61,59 ns 64,42 ns 36,45 ns 35,58 ns 

Resíduo 261 74,20  54,69  50,21  65,71  33,08  66,56  78,10  97,85  57,88  34,83  
                      

CV%  5,81  4,90  5,80  6,13  4,46  8,04  9,55  10,85  9,37  7,35  
Média geral  148,27  150,80  122,17  132,28  128,92  101,48  92,49  91,13  81,21  80,30  
IV  132,88;164,47 137,32;165,57 106,82;131,54 114,27;148,77 114,76;141,62 87,26;116,17 77,92;108,68 71,59;109,80 66,08;103,88 67,81;91,28 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 
 
 

 



 

 

128 ANEXO L. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter posição relativa da espiga (PRE) em 
testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em dez ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 a 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 54,38 ns 15,08 ns 1,24 ns 111,68 ** 83,04 ** 13,82 ns 1.637,44 ** 3.416,74 ** 56,26 ns 118,02 ** 

Blocos/Rep 38 21,43 ** 14,48 ** 10,67 ** 10,71 ** 3,68 ns 18,98 ** 19,46 ** 44,48 ** 18,89 ** 6,44 ns 

Testecrosses (TC) 99 10,24 ** 5,48 * 7,51 ** 8,89 ** 6,88 ** 8,73 ** 11,86 ** 18,60 ** 12,80 ** 9,80 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 46,15 ** 11,23 ns 1,69 ns 5,45 ns 21,21 ** 4,36 ns 27,38 * 7,75 ns 1,85 ns 21,31 * 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 90,18 ** 21,23 * 2,50 ns 2,86 ns 3,90 ns 7,30 ns 51,71 ** 0,64 ns 0,43 ns 15,35 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 2,12 ns 1,23 ns 0,89 ns 8,04 ns 38,53 ** 1,42 ns 3,05 ns 14,86 ns 3,27 ns 27,27 * 

TC x GRC 198 4,23 ns 4,64 ns 3,83 ns 4,70 ns 4,30 ns 4,44 ns 6,52 ns 8,03 ns 6,03 ns 5,20 ns 

TC x C1 99 4,68 ns 4,55 ns 3,95 ns 4,53 ns 4,20 ns 4,13 ns 5,66 ns 8,74 ns 5,52 ns 5,40 ns 

TC x C2 99 3,78 ns 4,73 ns 3,72 ns 4,87 ns 4,39 ns 4,76 ns 7,38 ns 7,32 ns 6,55 ns 5,00 ns 

Epistasia total 100 3,76 ns 4,69 ns 3,69 ns 4,91 ns 4,73 * 4,73 ns 7,33 ns 7,39 ns 6,51 ns 5,22 ns 

Resíduo 261 4,14  3,96  4,40  4,54  3,50  4,55  7,06  10,09  6,26  5,73  
                      

CV%  3,58  3,42  4,06  3,93  3,49  4,11  5,70  6,75  5,37  5,28  
Média geral  0,57  0,58  0,52  0,54  0,54  0,52  0,47  0,47  0,47  0,45  
IV  0,53;0,60 0,55;0,61 0,48;0,55 0,50;0,57 0,50;0,56 0,48;0,55 0,42;0,50 0,42;0,53 0,43;0,51 0,42;0,48 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 a 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 5,83 ns 119,84 ** 0,53 ns 84,88 ** 25,15 * 5,16 ns 1.161,37 ** 2.242,47 ** 202,61 ** 50,00 ** 

Blocos/Rep 38 18,07 ** 12,82 ** 5,25 ns 11,40 ** 4,35 ns 22,27 ** 18,14 ** 29,90 ** 18,87 ** 5,97 ns 

Testecrosses (TC) 99 8,12 ** 6,09 * 10,37 ** 9,35 ** 9,96 ** 11,03 ** 14,15 ** 15,59 ** 14,29 ** 9,56 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 12,76 ns 23,09 * 57,98 ** 63,29 ** 71,97 ** 20,74 * 95,51 ** 122,39 ** 39,90 ** 47,82 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 25,52 * 41,62 * 90,88 ** 117,04 ** 122,34 ** 36,20 * 188,89 ** 183,84 ** 57,10 ** 91,97 ** 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 0,00 ns 4,57 ns 25,09 * 9,54 ns 21,59 * 5,28 ns 2,13 ns 60,93 ** 22,71 * 3,66 ns 

TC x GRC 198 4,83 ns 5,08 ns 5,60 ns 5,43 ns 5,62 ** 6,42 ns 5,97 ns 7,29 ns 5,61 ns 7,01 ns 

TC x C1 99 5,11 ns 6,13 * 5,57 ns 5,81 ns 5,77 ** 6,27 ns 5,98 ns 7,59 ns 5,53 ns 7,32 ns 

TC x C2 99 4,56 ns 4,03 ns 5,63 ns 5,06 ns 5,48 ** 6,58 ns 5,96 ns 6,99 ns 5,69 ns 6,70 ns 

Epistasia total 100 4,51 ns 4,04 ns 5,82 ns 5,10 ns 5,64 ** 6,56 ns 5,92 ns 7,52 ns 5,86 ns 6,67 ns 

Resíduo 261 4,45  4,44  5,36  4,70  3,46  6,54  7,75  9,22  7,88  6,37  
                      

CV%  3,47  3,41  4,24  3,76  3,22  4,69  5,51  5,91  5,62  5,21  
Média geral  0,61  0,62  0,55  0,58  0,58  0,54  0,51  0,51  0,50  0,48  
IV  0,58;0,65 0,58;0,65 0,50;0,58 0,54;0,62 0,54;0,62 0,50;0,59 0,45;0,54 0,46;0,57 0,46;0,55 0,45;0,52 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
a Quadrados médios multiplicados por 104. 
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ANEXO M. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter florescimento masculino (FM, dias) 
em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em oito ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 

E1 E2 E4 E5 E6 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 218,41 ** 17,34 ns 219,62 ** 107,53 ** 1,50 ns 543,40 ** 4,00 ns 42,14 ** 

Blocos/Rep 38 4,55 ** 4,75 ** 10,27 ** 1,17 ** 4,34 ** 4,84 ** 3,07 ** 2,93 ** 

Testecrosses (TC) 99 3,81 ** 2,13 ** 4,15 ** 0,92 ** 2,21 * 3,42 ** 3,27 ** 4,13 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 25,79 ** 9,37 ** 40,96 ** 8,54 ** 12,98 ** 10,42 ** 12,49 ** 24,58 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 45,56 ** 11,22 ** 81,90 ** 16,00 ** 25,00 ** 20,70 ** 24,01 ** 43,56 ** 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 6,02 ns 7,52 * 0,01 ns 1,08 ns 0,96 ns 0,14 ns 0,96 ns 5,60 ns 

TC x GRC 198 1,64 ns 1,08 ns 1,92 ns 0,59 ns 1,83 ns 1,23 ns 1,19 ns 1,64 ns 

TC x C1 99 1,31 ns 0,95 ns 1,84 ns 0,57 ns 1,75 ns 1,25 ns 1,24 ns 1,66 ns 

TC x C2 99 1,97 ns 1,20 ns 2,01 ns 0,62 ns 1,90 ns 1,22 ns 1,14 ns 1,63 ns 

Epistasia total 100 2,01 ns 1,27 * 1,99 ns 0,62 ns 1,89 ns 1,21 ns 1,14 ns 1,67 ns 

Resíduo 261 2,28  0,95  2,10  0,56  1,55  1,18  1,47  1,67  
                  

CV%  2,32  1,52  2,47  1,19  1,95  1,60  1,91  2,02  
Média geral  65,17  64,20  58,57  62,80  63,74  67,83  63,44  64,03  
IV  62,68;67,53 61,78;66,12 56,26;60,58 61,60;63,97 61,66;65,31 65,24;69,96 61,30;65,72 61,95;66,54 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 

E1 E2 E4 E5 E6 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 156,06 ** 5,80 ns 163,28 ** 133,48 ** 81,40 ** 584,11 ** 2,54 ns 48,74 ** 

Blocos/Rep 38 6,71 ** 2,56 ** 7,70 ** 1,01 ** 5,70 ** 5,88 ** 2,50 ** 4,36 ** 

Testecrosses (TC) 99 4,61 ** 2,38 ** 4,17 ** 1,01 ** 3,04 * 3,30 ** 2,07 ** 3,44 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 4,41 ns 2,21 ns 12,76 ** 1,13 ns 8,11 * 3,76 ns 3,04 ns 5,06 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 0,81 ns 0,90 ns 25,50 ** 0,56 ns 13,32 * 6,50 * 0,06 ns 9,92 * 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 8,00 * 3,52 ns 0,01 ns 1,69 ns 2,90 ns 1,02 ns 6,02 * 0,19 ns 

TC x GRC 198 1,96 ns 1,34 ns 1,96 ns 0,55 ns 2,31 ns 1,59 ns 1,41 ns 2,00 ** 

TC x C1 99 1,99 ns 1,02 ns 2,23 ns 0,58 ns 2,46 ns 1,48 ns 1,38 ns 2,02 ** 

TC x C2 99 1,94 ns 1,65 ** 1,69 ns 0,53 ns 2,17 ns 1,70 ns 1,43 ns 1,98 ** 

Epistasia total 100 2,00 ns 1,67 ** 1,67 ns 0,54 ns 2,18 ns 1,69 ns 1,48 ns 1,96 * 

Resíduo 261 2,07  1,08  1,71  0,54  2,09  1,38  1,18  1,35  
                  

CV%  2,22  1,63  2,29  1,17  2,32  1,74  1,74  1,85  
Média geral  64,88  64,00  57,24  62,65  62,30  67,51  62,45  62,78  
IV  62,27;67,16 62,42;66,00 54,51;59,81 61,56;63,69 59,60;65,12 65,17;69,98 61,14;64,51 60,44;64,89 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 
 
 

 



 

 

130 ANEXO N. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter florescimento feminino (FF, dias) 
em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em oito ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 

E1 E2 E4 E5 E6 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 289,82 ** 45,93 ** 117,93 ** 26,04 ** 1,04 ns 526,41 ** 2,41 ns 88,17 ** 

Blocos/Rep 38 4,58 * 4,96 ** 5,51 ** 0,98 * 3,83 ** 4,48 ** 2,72 * 5,97 ** 

Testecrosses (TC) 99 4,42 ** 3,77 ** 1,82 ** 1,67 ** 1,95 ** 3,66 ** 3,45 ** 6,50 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 10,67 * 1,29 ns 0,61 ns 0,04 ns 0,74 ns 0,47 ns 1,13 ns 1,24 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 16,00 ** 0,49 ns 0,25 ns 0,00 ns 0,01 ns 0,81 ns 0,42 ns 2,40 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 5,33 ns 2,08 ns 0,96 ns 0,07 ns 1,47 ns 0,12 ns 1,84 ns 0,07 ns 

TC x GRC 198 2,31 ns 1,50 ns 0,67 ns 0,86 * 1,62 * 1,64 ns 1,64 ns 2,36 ns 

TC x C1 99 1,92 ns 1,71 ns 0,85 ns 0,87 * 1,58 ns 1,38 ns 1,72 ns 2,55 ns 

TC x C2 99 2,69 ns 1,28 ns 0,49 ns 0,85 * 1,67 ns 1,90 * 1,57 ns 2,17 ns 

Epistasia total 100 2,72 ns 1,29 ns 0,49 ns 0,84 * 1,67 ns 1,88 * 1,57 ns 2,15 ns 

Resíduo 261 2,81  1,32  0,93  0,63  1,28  1,39  1,75  2,60  
                  

CV%  2,55  1,74  1,61  1,26  1,76  1,72  2,07  2,43  
Média geral  65,86  65,83  60,05  63,38  64,34  68,64  63,89  66,32  
IV  63,82;68,16 63,28;68,01 58,42;61,65 62,02;64,88 61,99;65,88 65,51;71,30 61,90;66,21 63,12;69,35 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 

E1 E2 E4 E5 E6 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 260,04 ** 9,38 ns 72,80 ** 39,53 ** 6,41 ns 598,00 ** 9,88 * 26,46 ns 

Blocos/Rep 38 5,36 ** 3,86 ** 3,09 ** 1,70 ** 3,61 ** 6,30 ** 2,39 ns 6,94 ** 

Testecrosses (TC) 99 4,86 ** 3,44 ** 1,10 ** 1,82 ** 2,05 ns 4,31 ** 2,58 ** 5,34 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 10,54 * 5,05 ns 3,60 ** 32,54 ** 3,27 ns 4,81 ns 11,56 ** 2,29 ns 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 16,00 * 7,29 * 6,50 ** 64,00 ** 4,20 ns 9,61 * 23,04 ** 2,40 ns 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 5,07 ns 2,80 ns 0,70 ns 1,08 ns 2,34 ns 0,00 ns 0,08 ns 2,17 ns 

TC x GRC 198 2,36 ns 1,87 ns 0,55 ns 1,10 ns 1,47 ns 2,09 ns 1,72 ns 2,88 ns 

TC x C1 99 2,38 ns 1,74 ns 0,67 ns 1,24 ns 1,48 ns 2,04 ns 1,52 ns 2,81 ns 

TC x C2 99 2,34 ns 2,00 ns 0,43 ns 0,96 ns 1,45 ns 2,15 ns 1,93 ns 2,96 ns 

Epistasia total 100 2,37 ns 2,01 ns 0,43 ns 0,96 ns 1,46 ns 2,13 ns 1,91 ns 2,95 ns 

Resíduo 261 2,62  1,55  0,63  0,99  1,58  1,72  1,67  2,42  
                  

CV%  2,43  1,88  1,32  1,56  1,97  1,90  2,02  2,36  
Média geral  66,47  66,18  60,28  63,88  64,00  68,97  63,79  65,87  
IV  63,93;68,65 64,05;69,58 58,84;61,58 62,69;66,07 61,74;66,25 66,77;70,87 62,20;65,60 62,76;69,65 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
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ANEXO O. Quadrados médios e respectivas significâncias, coeficientes de variação (CV%) e médias das análises de variâncias individuais para o caráter intervalo entre florescimentos (IF, 
dias) em testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) avaliados em oito ambientes (E) 

FV GL Quadrados médios para o TC1 

E1 E2 E4 E5 E6 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 5,04 * 6,83 * 15,68 * 27,74 ** 5,04 * 0,14 ns 0,20 ns 8,40 ns 

Blocos/Rep 38 0,76 ns 1,20 ns 2,73 ** 0,47 ns 0,69 ns 0,92 ns 0,61 ns 2,15 * 

Testecrosses (TC) 99 0,99 ns 1,86 ** 1,95 ** 0,65 * 0,92 ** 1,13 ** 0,81 * 1,59 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 3,79 * 9,05 ** 46,00 ** 9,05 ** 12,03 ** 15,11 ** 15,47 ** 35,43 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 7,56 ** 16,40 ** 91,20 ** 16,40 ** 24,01 ** 29,70 ** 30,80 ** 66,42 ** 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 0,02 ns 1,69 ns 0,80 ns 1,69 ns 0,05 ns 0,52 ns 0,14 ns 4,44 * 

TC x GRC 198 0,98 ns 1,34 ** 1,43 ns 0,46 ns 0,72 ns 0,73 ns 0,68 ns 1,09 ns 

TC x C1 99 0,86 ns 1,43 ** 1,32 ns 0,43 ns 0,74 ns 0,84 ns 0,68 ns 1,23 ns 

TC x C2 99 1,10 ns 1,25 * 1,55 ns 0,48 ns 0,69 ns 0,62 ns 0,67 ns 0,96 ns 

Epistasia total 100 1,09 ns 1,25 * 1,54 ns 0,50 ns 0,68 ns 0,62 ns 0,67 ns 1,00 ns 

Resíduo 261 0,86  0,87  1,26  0,48  0,58  0,73  0,59  1,28  
                  

CV%  135,01  57,15  76,05  120,32  129,09  105,50  171,37  49,38  
Média geral  0,69  1,63  1,48  0,58  0,59  0,81  0,45  2,29  
IV  -0,47;2,55 0,22;3,67 -0,12;3,97 -0,27;1,53 -0,66;1,82 -0,34;2,23 -0,84;1,71 1,08;3,78 

FV GL 
Quadrados médios para o TC2 

E1 E2 E4 E5 E6 E8 E9 E10 
Repetições (Rep) 1 13,20 ** 0,43 ns 18,03 ** 27,74 ** 42,14 ** 0,08 ns 2,41 ns 3,38 ns 

Blocos/Rep 38 1,32 ns 1,51 ns 1,69 ns 0,78 ns 1,46 ** 1,24 ns 0,64 ns 1,31 ns 

Testecrosses (TC) 99 1,48 ns 1,32 ns 2,17 ** 0,91 ns 1,21 * 1,30 * 0,80 ns 1,31 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 4,97 * 6,68 ** 29,16 ** 29,02 ** 16,26 ** 16,42 ** 15,10 ** 12,86 ** 

GRC1 vs GRC2 (C1) 1 9,61 ** 13,32 ** 57,76 ** 52,56 ** 32,49 ** 31,92 ** 25,50 ** 22,09 ** 

GRC1 + GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 0,33 ns 0,04 ns 0,56 ns 5,47 ** 0,03 ns 0,91 ns 4,69 * 3,63 ns 

TC x GRC 198 1,25 ns 1,24 ns 1,47 ns 0,71 ns 1,13 * 0,81 ns 0,81 ns 1,11 ns 

TC x C1 99 1,08 ns 1,23 ns 1,72 * 0,73 ns 1,26 ** 0,89 ns 0,66 ns 0,98 ns 

TC x C2 99 1,41 ns 1,25 ns 1,22 ns 0,68 ns 1,00 ns 0,74 ns 0,97 * 1,24 ns 

Epistasia total 100 1,40 ns 1,24 ns 1,22 ns 0,72 ns 0,99 ns 0,74 ns 1,00 * 1,26 ns 

Resíduo 261 1,22  1,29  1,20  0,82  0,85  0,92  0,73  1,05  
                  

CV%  69,49  52,22  35,92  74,12  54,38  65,49  63,56  33,29  
Média geral  1,59  2,18  3,05  1,23  1,70  1,46  1,34  3,09  
IV  0,24;3,15 0,30;3,70 1,44;4,44 0,38;2,47 0,46;2,89 0,18;3,01 0,39;2,36 1,57;4,76 
ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste F, respectivamente. 
 

 



 

 

132 ANEXO P. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter produção de grãos (PG, t ha-1), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  10,39 10,41 10,47  9,43 10,02 9,63 
 IV 7,58;12,72 7,27;12,67 7,13;12,99  6,82;11,17 8,20;11,71 7,55;12,08 
2 x  9,70 10,36 10,20  9,02 10,06 9,40 
 IV 6,61;12,19 7,31;13,23 7,18;12,91  6,35;11,32 7,69;12,96 7,04;11,76 
3 x  9,90 9,71 10,01  8,59 8,88 8,48 
 IV 6,46;12,05 7,66;12,04 7,16;12,48  6,76;10,32 6,99;11,07 6,22;10,31 
4 x  9,65 10,01 9,87  8,03 8,42 7,99 
 IV 7,10;12,69 7,17;12,80 6,45;12,54  5,94;9,96 6,62;10,61 5,88;10,66 
5 x  8,88 9,16 9,18  8,13 8,78 8,33 

 IV 6,19;10,73 6,60;11,77 6,06;11,60  6,11;9,60 7,09;10,80 6,91;10,86 
Geral x  9,70 9,93 9,94  8,64 9,23 8,77 

 IV 7,85;11,03 7,62;11,24 7,50;11,40  7,20;9,61 7,99;10,50 7,23;9,94 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  7,01 7,20 7,25  6,55 6,77 6,74 
 IV 4,87;8,76 5,21;9,21 5,04;8,62  4,97;7,69 5,20;8,42 5,14;8,38 
7 x  6,74 6,81 6,93  6,91 7,05 6,99 
 IV 4,57;8,88 3,53;9,20 3,97;9,71  3,90;9,55 4,53;10,04 4,81;9,75 
8 x  6,56 6,83 6,77  6,26 6,41 6,10 
 IV 4,00;8,84 3,62;9,22 3,26;8,98  4,05;9,37 4,84;8,48 3,74;8,26 
9 x  4,31 4,22 4,20  4,53 4,91 4,65 
 IV 1,83;6,22 1,88;6,15 2,18;5,78  3,10;6,33 3,45;6,66 2,95;6,82 

10 x  3,73 3,85 3,84  3,79 3,94 3,83 
 IV 2,57;4,91 2,43;4,99 2,54;5,33  2,51;4,79 2,67;5,38 2,49;4,98 

Geral x  5,67 5,79 5,80  5,61 5,82 5,66 
 IV 4,13;6,86 3,68;6,64 3,81;6,85  4,02;6,53 4,62;6,89 4,26;6,71 
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ANEXO Q. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ, % em valores 
originais, não transformados), para os testecrosses provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com 
estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  4,17 2,60 3,22  3,00 1,69 2,29 
 IV 0,00;24,67 0,00;18,14 0,00;21,46  0,24;17,13 0,17;11,96 0,32;12,83 
2 x  1,69 0,78 1,43  1,22 0,71 0,87 
 IV 0,00;13,12 0,00;17,45 0,00;34,73  0,00;13,30 0,00;5,77 0,00;14,88 
3 x  1,35 1,27 1,46  1,78 1,38 1,35 
 IV 0,00;18,18 0,00;15,97 0,00;14,22  0,00;18,96 0,00;13,80 0,00;16,14 
4 x  7,28 4,65 5,70  5,31 3,19 4,21 
 IV 0,00;34,42 0,00;26,12 0,00;23,14  0,00;30,72 0,00;20,46 0,00;22,63 
5 x  40,33 32,10 36,95  38,19 36,34 35,98 

 IV 7,98;100,00 1,90;90,42 2,85;100,00  8,37;100,00 4,74;81,27 4,28;100,00 
Geral x  7,51 5,45 6,63  6,58 5,21 5,65 

 IV 2,50;14,73 0,79;12,11 2,12;13,50  1,74;16,06 1,33;15,38 1,55;14,61 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  11,54 7,01 7,79  20,57 17,14 18,08 
 IV 0,80;31,96 0,00;25,35 0,00;28,71  3,07;60,07 0,92;44,42 3,58;42,33 
7 x  6,10 2,78 4,65  9,23 4,74 6,84 
 IV 0,00;27,06 0,00;16,46 0,00;20,56  0,00;44,94 0,00;24,27 0,00;34,47 
8 x  0,35 0,14 0,35  1,19 0,75 0,71 
 IV 0,00;6,28 0,00;5,41 0,00;5,91  0,00;7,71 0,00;10,43 0,00;8,84 
9 x  17,90 12,39 15,34  17,48 11,40 14,09 
 IV 5,71;44,04 1,67;29,29 2,05;45,66  1,83;41,24 0,09;30,76 1,50;29,92 

10 x  1,32 0,92 1,32  1,81 0,73 1,01 
 IV 0,00;12,37 0,00;9,24 0,00;10,29  0,00;13,54 0,00;12,51 0,00;11,17 

Geral x  5,85 3,62 4,70  8,20 5,40 6,42 
 IV 1,93;15,51 0,41;7,54 0,59;9,71  3,05;14,70 0,73;13,77 1,99;12,29 
 



 

 

134 ANEXO R. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter prolificidade (PROL, esp pl-1), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  0,92 0,94 0,92  0,96 1,01 0,97 
 IV 0,63;1,12 0,70;1,14 0,62;1,40  0,71;1,27 0,79;1,34 0,75;1,26 
2 x  0,87 0,90 0,89  0,88 0,95 0,90 
 IV 0,64;1,08 0,63;1,08 0,70;1,04  0,67;1,10 0,79;1,18 0,65;1,11 
3 x  0,92 0,92 0,92  0,94 0,96 0,93 
 IV 0,65;1,08 0,75;1,18 0,77;1,11  0,72;1,09 0,76;1,23 0,65;1,10 
4 x  0,89 0,91 0,89  0,89 0,92 0,88 
 IV 0,73;1,04 0,71;1,10 0,68;1,08  0,68;1,04 0,75;1,13 0,68;1,08 
5 x  0,87 0,90 0,89  0,90 0,94 0,90 

 IV 0,66;1,04 0,67;1,07 0,67;1,04  0,70;1,12 0,67;1,18 0,73;1,11 
Geral x  0,90 0,91 0,90  0,92 0,96 0,92 

 IV 0,75;0,98 0,78;1,01 0,77;1,00  0,76;1,01 0,86;1,06 0,73;1,03 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  0,86 0,88 0,88  0,94 0,98 0,95 
 IV 0,66;1,13 0,72;1,08 0,73;1,00  0,78;1,16 0,83;1,16 0,66;1,14 
7 x  0,74 0,77 0,76  0,86 0,88 0,85 
 IV 0,47;0,97 0,52;0,94 0,44;0,99  0,61;1,31 0,56;1,13 0,60;1,08 
8 x  0,82 0,83 0,83  0,88 0,90 0,87 
 IV 0,62;0,96 0,58;1,03 0,53;1,02  0,63;1,14 0,69;1,11 0,62;1,05 
9 x  0,69 0,69 0,67  0,77 0,82 0,78 
 IV 0,41;0,95 0,38;0,91 0,50;0,91  0,59;0,99 0,57;1,14 0,56;1,02 

10 x  0,84 0,85 0,85  0,90 0,91 0,89 
 IV 0,59;1,00 0,65;0,97 0,66;1,01  0,71;1,07 0,72;1,04 0,66;1,04 

Geral x  0,79 0,81 0,80  0,87 0,90 0,87 
 IV 0,64;0,89 0,63;0,91 0,68;0,90  0,72;1,01 0,76;1,00 0,70;0,95 
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ANEXO S. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter altura da planta (AP, cm pl-1), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  246,01 248,06 245,73  243,66 244,82 243,34 
 IV 207,14;264,12 224,45;273,42 222,54;271,92  216,05;266,44 221,31;266,44 219,95;266,82 
2 x  244,78 248,65 246,29  244,45 244,53 243,94 
 IV 224,51;267,06 228,22;268,31 224,72;262,75  220,19;263,90 219,67;265,27 225,53;266,27 
3 x  229,48 231,69 231,50  223,96 224,23 222,98 
 IV 209,17;249,62 211,03;251,84 213,45;248,21  205,00;244,76 201,52;240,24 200,60;244,67 
4 x  234,07 235,73 234,60  228,58 229,15 230,28 
 IV 210,40;255,32 212,96;256,90 207,46;260,37  206,05;250,72 206,42;253,45 208,30;249,72 
5 x  223,99 224,80 224,22  223,35 223,04 223,48 

 IV 209,31;239,11 208,69;242,33 204,38;238,44  208,12;240,31 204,56;238,75 206,12;238,72 
Geral x  235,66 237,78 236,47  232,80 233,15 232,80 

 IV 222,56;250,83 223,40;250,50 221,53;252,30  218,33;247,40 219,18;245,83 221,26;247,01 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  186,69 191,80 190,34  184,63 186,86 186,38 
 IV 160,71;206,38 170,67;212,64 163,71;206,53  160,29;204,71 163,30;212,20 163,91;202,16 
7 x  181,37 184,14 182,05  182,42 181,87 183,21 
 IV 155,32;214,67 156,53;213,66 159,31;204,78  152,89;213,80 160,88;209,39 159,48;214,39 
8 x  175,21 177,94 176,20  176,27 176,86 175,71 
 IV 152,00;203,15 149,70;204,15 151,91;202,15  151,98;203,77 156,98;202,03 154,25;195,58 
9 x  162,57 162,23 160,99  162,27 162,53 162,42 
 IV 139,91;192,35 140,81;182,74 133,10;183,85  135,86;187,54 139,62;188,54 141,36;187,04 

10 x  171,12 170,67 168,85  165,65 166,83 164,38 
 IV 149,10;191,81 151,50;193,34 141,10;189,64  144,17;187,31 147,14;192,08 145,56;185,31 

Geral x  175,39 177,35 175,69  174,25 174,99 174,42 
 IV 161,29;192,15 164,36;190,94 162,63;191,95  162,30;196,08 162,43;190,58 165,34;186,26 
 



 

 

136 ANEXO T. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter altura da espiga (AE, cm pl-1), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  138,72 142,24 139,42  148,69 148,17 147,94 
 IV 110,47;153,39 118,10;164,25 118,14;161,75  123,21;168,98 127,38;167,03 128,56;168,30 
2 x  141,90 145,31 143,58  151,84 150,30 150,26 
 IV 126,23;154,52 121,88;159,22 127,06;158,08  131,18;170,37 126,35;167,74 135,26;172,24 
3 x  117,04 119,78 119,38  123,70 121,69 121,13 
 IV 98,60;131,51 96,45;135,87 106,95;137,37  105,32;142,36 107,74;138,27 97,72;136,93 
4 x  126,70 128,01 127,78  132,84 130,71 133,27 
 IV 103,45;149,53 107,55;144,43 104,55;147,09  109,77;152,60 113,73;149,95 107,69;153,65 
5 x  119,35 120,22 120,90  130,48 127,83 128,44 

 IV 102,85;133,73 102,75;132,84 105,33;133,71  115,65;146,62 115,61;143,63 109,43;143,84 
Geral x  128,99 131,11 130,21  137,51 135,74 136,21 

 IV 115,92;139,39 117,75;142,12 119,04;144,62  121,83;150,27 123,83;147,19 122,57;149,28 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  97,17 99,34 99,04  101,20 101,24 101,98 
 IV 72,49;113,91 82,83;113,47 77,06;112,33  80,46;117,44 84,10;117,83 88,10;119,51 
7 x  84,12 86,75 85,31  93,84 91,03 92,61 
 IV 64,86;101,59 68,00;107,76 63,86;102,72  70,32;117,18 74,60;109,09 76,95;110,18 
8 x  83,07 84,18 84,02  92,74 90,65 90,00 
 IV 62,17;105,09 58,82;107,59 66,09;107,59  66,92;117,76 73,43;113,19 71,97;110,59 
9 x  75,76 75,71 75,27  81,98 80,89 80,75 
 IV 59,80;98,93 62,30;94,43 58,78;95,93  64,91;106,05 63,99;105,55 64,89;100,05 

10 x  77,44 77,93 75,97  81,19 80,20 79,51 
 IV 67,23;89,73 65,55;89,77 62,55;89,19  67,81;93,63 66,87;95,16 65,51;92,62 

Geral x  83,51 84,78 83,92  90,19 88,80 88,97 
 IV 76,12;94,77 75,74;95,76 73,55;93,37  80,23;106,78 78,99;97,62 81,39;101,38 
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ANEXO U. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter posição relativa da espiga (PRE), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  0,56 0,57 0,57  0,61 0,60 0,61 
 IV 0,51;0,60 0,53;0,61 0,52;0,61  0,57;0,66 0,55;0,65 0,56;0,65 
2 x  0,58 0,58 0,58  0,62 0,61 0,62 
 IV 0,54;0,62 0,53;0,62 0,55;0,61  0,57;0,66 0,57;0,65 0,57;0,67 
3 x  0,52 0,52 0,52  0,55 0,54 0,54 
 IV 0,47;0,57 0,45;0,55 0,48;0,56  0,49;0,59 0,49;0,59 0,47;0,60 
4 x  0,54 0,54 0,54  0,58 0,57 0,58 
 IV 0,48;0,59 0,49;0,59 0,50;0,58  0,53;0,64 0,52;0,61 0,50;0,63 
5 x  0,53 0,53 0,54  0,58 0,57 0,57 

 IV 0,49;0,58 0,49;0,57 0,50;0,58  0,53;0,64 0,53;0,62 0,52;0,63 
Geral x  0,55 0,55 0,55  0,59 0,58 0,58 

 IV 0,52;0,57 0,52;0,57 0,52;0,57  0,55;0,62 0,55;0,60 0,55;0,62 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  0,52 0,52 0,52  0,55 0,54 0,55 
 IV 0,46;0,57 0,47;0,56 0,47;0,57  0,49;0,60 0,49;0,61 0,48;0,60 
7 x  0,46 0,47 0,47  0,51 0,50 0,50 
 IV 0,40;0,50 0,41;0,53 0,39;0,51  0,44;0,58 0,44;0,56 0,45;0,55 
8 x  0,47 0,47 0,47  0,52 0,51 0,51 
 IV 0,40;0,53 0,38;0,53 0,41;0,54  0,44;0,58 0,44;0,58 0,44;0,57 
9 x  0,47 0,47 0,47  0,50 0,50 0,50 
 IV 0,41;0,52 0,41;0,52 0,42;0,52  0,45;0,57 0,44;0,56 0,44;0,56 

10 x  0,45 0,46 0,45  0,49 0,48 0,48 
 IV 0,41;0,52 0,40;0,50 0,40;0,50  0,44;0,54 0,42;0,54 0,44;0,54 

Geral x  0,47 0,48 0,48  0,52 0,51 0,51 
 IV 0,44;0,50 0,44;0,51 0,44;0,50  0,48;0,55 0,46;0,54 0,48;0,55 
 



 

 

138 ANEXO V. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter florescimento masculino (FM, dias), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  64,77 65,44 65,32  64,84 64,75 65,04 
 IV 60,35;67,16 62,35;68,07 62,16;69,72  61,71;67,99 61,26;67,51 62,09;67,69 
2 x  63,95 64,29 64,36  63,90 64,00 64,11 
 IV 61,45;66,58 62,38;67,15 61,45;66,87  62,09;66,50 61,90;67,30 61,42;66,74 
4 x  58,12 59,02 58,58  56,98 57,49 57,24 
 IV 55,09;61,36 55,83;62,25 55,15;61,32  53,75;60,47 54,51;60,31 54,51;60,03 
5 x  62,57 62,97 62,86  62,65 62,58 62,73 

 IV 61,00;64,13 61,35;66,13 61,10;64,64  61,38;64,63 60,69;64,80 61,00;64,18 
Geral x  62,35 62,93 62,78  62,09 62,20 62,28 

 IV 59,93;63,57 60,68;65,20 61,43;65,01  60,19;63,84 60,69;63,73 60,06;63,89 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  63,46 63,96 63,80  62,07 62,43 62,40 
 IV 60,77;65,81 60,75;66,63 60,16;67,52  58,47;66,12 58,43;65,19 59,48;66,53 
8 x  67,59 68,05 67,85  67,35 67,60 67,56 
 IV 65,55;71,32 64,57;71,21 65,03;71,46  64,77;70,48 63,67;70,12 64,91;70,71 
9 x  63,16 63,65 63,49  62,37 62,39 62,59 
 IV 60,64;66,82 60,93;66,51 60,79;66,20  60,04;65,72 59,28;65,15 60,31;64,77 

10 x  63,77 64,43 63,90  62,64 62,95 62,76 
 IV 60,13;67,09 62,03;67,09 60,84;67,31  59,61;65,75 58,53;66,28 60,30;66,61 

Geral x  64,50 65,02 64,76  63,61 63,85 63,83 
 IV 62,95;66,48 63,38;66,73 63,00;66,90  61,57;65,50 61,74;65,87 62,36;65,38 
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ANEXO W. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter florescimento feminino (FF, dias), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  65,60 66,00 66,00  66,60 66,20 66,60 
 IV 62,32;69,52 62,78;68,84 62,83;69,59  63,30;70,05 62,43;69,10 63,39;69,96 
2 x  65,82 65,75 65,91  66,26 65,99 66,27 
 IV 62,66;69,87 62,61;69,18 63,16;69,35  62,26;70,42 63,56;69,92 63,56;69,14 
4 x  60,05 60,00 60,11  60,39 60,13 60,33 
 IV 58,09;62,31 58,09;62,10 58,11;62,21  58,67;61,93 58,04;62,24 58,92;62,22 
5 x  63,39 63,38 63,36  64,31 63,51 63,82 

 IV 61,68;65,75 61,35;65,75 61,74;66,21  62,07;67,74 61,69;66,86 62,19;66,24 
Geral x  63,71 63,78 63,84  64,39 63,96 64,26 

 IV 61,37;65,41 61,87;65,93 62,44;65,44  62,48;66,49 62,25;65,53 62,50;65,92 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  64,30 64,31 64,41  64,05 63,85 64,08 
 IV 62,35;66,88 62,16;66,66 61,16;66,94  60,62;67,75 60,21;66,11 61,05;66,50 
8 x  68,70 68,61 68,62  69,13 68,82 68,98 
 IV 65,34;71,63 64,84;73,13 65,84;72,38  66,58;71,86 65,11;71,60 66,62;72,96 
9 x  63,88 63,82 63,97  64,02 63,54 63,81 
 IV 61,40;67,72 61,89;66,60 60,73;67,27  61,13;66,89 61,25;66,66 61,46;66,87 

10 x  66,40 66,25 66,30  65,91 65,75 65,96 
 IV 61,78;69,75 63,10;69,81 62,28;69,80  62,26;71,15 61,70;69,65 62,76;69,56 

Geral x  65,82 65,74 65,82  65,78 65,49 65,71 
 IV 63,96;67,73 63,54;67,59 64,10;68,19  63,94;68,43 63,77;67,81 64,25;67,76 
 



 

 

140 ANEXO X. Médias ( x ) das três gerações de retrocruzamento (GRC1, GRC2 e GRC3) e intervalos de variação (IV) para o caráter intervalo entre florescimentos (IF, dias), para os testecrosses 
provenientes dos testadores L-02-03D (TC1) e L-04-05F (TC2) em cada ambiente (E) e no geral para cada grupo de ambientes sem e com estresse hídrico 

  Ambientes sem estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
1 x  0,83 0,56 0,68  1,76 1,45 1,56 
 IV -0,70;3,22 -1,32;2,96 -1,01;2,65  0,07;4,65 -0,43;3,01 -0,73;4,18 
2 x  1,87 1,46 1,55  2,36 2,00 2,16 
 IV -0,23;4,24 -0,51;3,89 -0,61;4,50  -0,04;4,20 0,41;4,41 -0,83;4,54 
4 x  1,93 0,98 1,53  3,41 2,65 3,09 
 IV 0,16;5,47 -0,78;3,12 -0,59;4,27  0,73;5,02 0,02;6,11 0,91;5,25 
5 x  0,82 0,41 0,50  1,66 0,93 1,09 

 IV -0,27;2,45 -0,77;1,98 -0,38;2,76  0,16;4,38 -0,40;2,73 -0,29;3,14 
Geral x  1,36 0,85 1,07  2,30 1,76 1,98 

 IV 0,46;2,95 -0,03;2,16 0,23;2,55  0,87;3,15 0,70;2,89 0,32;2,86 
  Ambientes com estresse hídrico 
  TC1  TC2 

E  GRC1 GRC2 GRC3  GRC1 GRC2 GRC3 
6 x  0,83 0,34 0,60  1,99 1,42 1,69 
 IV -0,62;2,69 -1,36;2,60 -1,16;2,33  0,15;3,98 -1,40;3,53 -0,42;3,56 
8 x  1,10 0,56 0,77  1,77 1,21 1,41 
 IV -0,39;3,30 -1,01;4,39 -0,55;2,03  0,01;4,34 -0,78;2,85 -0,55;3,30 
9 x  0,71 0,16 0,47  1,66 1,15 1,22 
 IV -0,65;3,05 -2,01;1,57 -1,16;2,29  0,40;3,46 -1,05;2,70 -0,78;3,95 

10 x  2,63 1,82 2,41  3,27 2,80 3,20 
 IV 0,90;4,95 -0,08;4,15 0,50;4,80  1,14;6,60 1,07;4,24 1,28;5,69 

Geral x  1,32 0,72 1,06  2,17 1,64 1,88 
 IV 0,31;2,23 -0,34;1,61 0,20;2,02  1,12;3,09 0,76;2,93 1,01;2,91 
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ANEXO Y. Médias de testecrosses, efeitos médios de alelos e de genótipos e variâncias aditivas de testecrosses na 
ausência e presença de epistasia 

 
Considerando um loco A com dois alelos, A e a, com frequência (A) = p1 e frequência (a) = q1 na 

população e frequência (A) = r1 e frequência (a) = s1 no testador, assumindo valor genotípico a e – a para os 

genótipos homozigotos AA e aa, respectivamente, e d para os genótipos heterozigotos Aa, a média de testecrosses 

resultante do loco A (μ), na ausência de epistasia, é dada pela eq. (55):  

 

μ = (p1r1 – q1s1)a + (p1s1 + q1r1)d (55) 
 

em que, μ é o somatório dos valores genotípicos médios de testecrosses para os genótipos AA, Aa e aa (Tabela 37), 

conforme Falconer and Mackay (1996). 

 

Tabela 37. Genótipos, frequências genotípicas, valores genotípicos e valores genotípicos médios de testecrosses na ausência de 
epistasia 

Genótipo Frequência genotípica Valor genotípico 
Valor genotípico médio de 

testecrosses 

AA p1r1  a (p1r1)a 

Aa p1s1 + q1r1  d (p1s1 + q1r1)d 

aa q1s1 – a – (q1s1)a 

 

Considerando a presença de epistasia, em que o loco A apresenta interação inter-alélica com um loco B, a 

média de testecrosses resultante do loco A (μ) é dada pela eq. (56), assumindo o loco B com dois alelos, B e b, com 

frequência (B) = p2 e frequência (b) = q2 na população e frequência (B) = r2 e frequência (b) = s2 no testador, 

conforme Tabela 38. 

 

μ = (p1r1 – q1s1)a + (p1s1 + q1r1)d + (p1r1 – q1s1)(p2r2 – q2s2)aa + (p1r1 – q1s1)(p2s2 + q2r2)ad +  

(p2r2 – q2s2)(p1s1 + q1r1)da + (p1s1 + q1r1)(p2s2 + q2r2)dd 
(56) 

 

Tabela 38. Genótipos, frequências genotípicas, valores genotípicos e valores genotípicos médios de testecrosses na presença de 
epistasia 

Genótipo Frequência genotípica Valor genotípico Valor genotípico médio de 
testecrosses 

AA p1r1  a (p1r1)a 
Aa p1s1 + q1r1  d (p1s1 + q1r1)d 
aa q1s1 – a – (q1s1)a 

AABB (p1r1)(p2r2)  aa (p1r1)(p2r2)aa 
AaBB (p1s1 + q1r1)(p2r2) da (p1s1 + q1r1)(p2r2)da 
aaBB (q1s1)(p2r2) – aa – (q1s1)(p2r2)aa 
AABb (p1r1)(p2s2 + q2r2) ad (p1r1)(p2s2 + q2r2)ad 
AaBb (p1s1 + q1r1)(p2s2 + q2r2) dd (p1s1 + q1r1)(p2s2 + q2r2)dd 
aaBb (q1s1)(p2s2 + q2r2) – ad – (q1s1)(p2s2 + q2r2)ad 
AAbb (p1r1)(q2s2) – aa – (p1r1)(q2s2)aa 
Aabb (p1s1 + q1r1)(q2s2) – da – (p1s1 + q1r1)(q2s2)da 
aabb (q1s1)(q2s2) aa (q1s1)(q2s2)aa 
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O efeito médio do alelo A (αA) e do alelo a (αa) em testecrosses, assumindo ausência de epistasia, é 

apresentado nas eq. (57 e 58), respectivamente. Esses efeitos foram obtidos como desvios das médias de testecrosses 

para cada alelo do loco A (Tabela 39) em relação à média geral de testecrosses para o loco A (Falconer and Mackay 

1996). 

 

αA = (q1)[a + (s1 – r1)d] (57) 
 

αa = – (p1)[a + (s1 – r1)d] (58) 
 

Tabela 39. Gametas na população F2, frequências genotípicas de testecrosses e médias genotípicas de testecrosses para os alelos 
A e a na ausência de epistasia 

Gametas na 

população F2 

Frequência genotípica de testecrosses  
Média genotípica de testecrosses para o 

alelo A e para o alelo a 
AA 

a 

Aa 

d 

aa 

– a 

A r1 s1  (r1)a + (s1)d 

a  r1 s1 (r1)d – (s1)a 

 

De forma mais detalhada tem-se que: 

αA = (r1)a + (s1)d – [(p1r1 – q1s1)a + (p1s1 + q1r1)d] = (r1)a – (p1r1)a + (q1s1)a +(s1)d – (p1s1 + q1r1)d =          

(r1)(1 – p1)a + (q1s1)a + (s1 – p1s1 – q1r1)d = (q1r1)a + (q1s1)a + [s1(1 – p1) – q1r1]d = (q1)(r1 + s1)a + (q1s1 – q1r1)d =         

(q1)a + (q1)(s1 – r1)d = (q1)[a + (s1 – r1)d]. 

αa = (r1)d – (s1)a – [(p1r1 – q1s1)a + (p1s1 + q1r1)d] = – (s1)a – (p1r1)a + (q1s1)a + (r1)d – (p1s1)d – (q1r1)d =          

– (s1 + p1r1 – q1s1)a + (r1)(1 – q1)d – (p1s1)d = – [s1(1 – q1) + p1r1]a + (p1r1)d – (p1s1)d = – (p1s1 + p1r1)a + (p1)(r1 – s1)d =      

– (p1 )(s1 + r1)a – (p1)(s1 – r1)d = – (p1)a – (p1)(s1 – r1)d = – (p1)[a + (s1 – r1)d]. 

Portanto, o efeito médio de substituição alélica em testecrosses para o loco A (α), na ausência de epistasia, 

é dado pela eq. (59):  

 

α = αA – αa = a + (s1 – r1)d (59) 
 

Considerando a presença de epistasia, o efeito médio do alelo A (αA) e do alelo a (αa) em testecrosses é 

apresentado nas eq. (60 e 61), respectivamente. A média genotípica de testecrosses para cada alelo do loco A, na 

presença de epistasia, é apresentada na Tabela 40. 

 

αA = (q1)[a + (s1 – r1)d] + (q1)(p2r2 – q2s2)aa + (q1)(p2s2 + q2r2)ad + (q1)(s1 – r1)(p2r2 – q2s2)da + (q1)(s1 – r1)(p2s2 + 
q2r2)dd (60) 

 

αa = – (p1)[a + (s1 – r1)d] – (p1)(p2r2 – q2s2)aa – (p1)(p2s2 + q2r2)ad – (p1)(s1 – r1)(p2r2  – q2s2)da – (p1)(s1 – r1)(p2s2 + 
q2r2)dd (61) 
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Tabela 40. Gametas na população F2, frequências genotípicas de testecrosses e médias genotípicas de testecrosses para os alelos 
A e a na presença de epistasia 

Gametas na 

população F2 

Frequência genotípica de testecrosses 
Média genotípica de testecrosses para o alelo A e 

para o alelo a 
AA 

a 

Aa 

d 

aa 

– a 

BB 

a 

Bb 

d 

bb 

– a 

A r1 s1  p2r2 p2s2 + q2r2 q2s2 

(r1)a + (s1)d +  

(r1)(p2r2)aa + (r1)(p2s2 + q2r2)ad – (r1)(q2s2)aa +  

(s1)(p2r2)da + (s1)(p2s2 + q2r2)dd – (s1)(q2s2)da 

a  r1 s1 p2r2 p2s2 + q2r2 q2s2 

(r1)d – (s1)a +  

(r1)(p2r2)da + (r1)(p2s2 + q2r2)dd – (r1)(q2s2)da –  

(s1)(p2r2)aa – (s1)(p2s2 + q2r2)ad + (s1)(q2s2)aa 

 

De forma mais detalhada tem-se que: 

αA = (r1)a + (s1)d + (r1)(p2r2)aa + (r1)(p2s2 + q2r2)ad – (r1)(q2s2)aa + (s1)(p2r2)da + (s1)(p2s2 + q2r2)dd –   

(s1)(q2s2)da – [(p1r1 – q1s1)a + (p1s1 + q1r1)d + (p1r1 – q1s1)(p2r2 – q2s2)aa + (p1r1 – q1s1)(p2s2 + q2r2)ad + (p2r2 – q2s2)(p1s1 + 

q1r1)da + (p1s1 + q1r1)(p2s2 + q2r2)dd] = (q1)[a + (s1 – r1)d] + (r1)(p2r2 – q2s2)aa + (q1s1 – p1r1)(p2r2 – q2s2)aa + (r1 – p1r1 + 

q1s1)(p2s2 + q2r2)ad + (s1)(p2r2 – q2s2)da – (p2r2 – q2s2)(p1s1 + q1r1)da + (s1 – p1s1 – q1r1)(p2s2 + q2r2)dd = (q1)[a + (s1 – r1)d] + 

(r1 – p1r1 + q1s1)(p2r2 – q2s2)aa + [r1(1 – p1) + q1s1](p2s2 + q2r2)ad + (s1 – p1s1 – q1r1)(p2r2 – q2s2)da + [s1(1 – p1) – q1r1](p2s2 + 

q2r2)dd = (q1)[a + (s1 – r1)d] + [r1(1 – p1) + q1s1](p2r2 – q2s2)aa + (q1r1 + q1s1)(p2s2 + q2r2)ad + [s1(1 – p1) – q1r1](p2r2 –  

q2s2)da + (q1s1 – q1r1)(p2s2 + q2r2)dd = (q1)[a + (s1 – r1)d] + (q1r1 + q1s1)(p2r2 – q2s2)aa + (q1)(r1 + s1)(p2s2 + q2r2)ad + (q1s1 – 

q1r1)(p2r2 – q2s2)da + (q1)(s1 – r1)(p2s2 + q2r2)dd = (q1)[a + (s1 – r1)d] + (q1)(p2r2 – q2s2)aa + (q1)(p2s2 + q2r2)ad + (q1)(s1 – 

r1)(p2r2 – q2s2)da + (q1)(s1 – r1)(p2s2 + q2r2)dd. 

αa = (r1)d – (s1)a + (r1)(p2r2)da + (r1)(p2s2 + q2r2)dd – (r1)(q2s2)da – (s1)(p2r2)aa – (s1)(p2s2 + q2r2)ad +    

(s1)(q2s2)aa – [(p1r1 – q1s1)a + (p1s1 + q1r1)d + (p1r1 – q1s1)(p2r2 – q2s2)aa + (p1r1 – q1s1)(p2s2 + q2r2)ad + (p2r2 – q2s2)(p1s1 + 

q1r1)da + (p1s1 + q1r1)(p2s2 + q2r2)dd] = – (p1)[a + (s1 – r1)d] – (s1 + p1r1 – q1s1)(p2r2 – q2s2)aa – (s1 + p1r1 – q1s1)(p2s2 + 

q2r2)ad + (r1 – p1s1 – q1r1)(p2r2 – q2s2)da + (r1 – p1s1 – q1r1)(p2s2 + q2r2)dd = – (p1)[a + (s1 – r1)d] – [s1(1 – q1) + p1r1](p2r2 – 

q2s2)aa – [s1(1 – q1) + p1r1](p2s2 + q2r2)ad + [r1(1 – q1) – p1s1](p2r2 – q2s2)da + [r1(1 – q1) – p1s1](p2s2 + q2r2)dd =                   

– (p1)[a + (s1 – r1)d] – (p1)(s1 + r1)(p2r2 – q2s2)aa – (p1)(s1 + r1)(p2s2 + q2r2)ad + (p1)(r1 – s1)(p2r2 – q2s2)da + (p1)(r1 – s1)(p2s2 + 

q2r2)dd = – (p1)[a + (s1 – r1)d] – (p1)(p2r2 – q2s2)aa – (p1)(p2s2 + q2r2)ad – (p1)(s1 – r1)(p2r2 – q2s2)da – (p1)(s1 – r1)(p2s2 + q2r2)dd. 

Portanto, o efeito médio de substituição alélica em testecrosses para o loco A (α), na presença de epistasia, 

é dado pela eq. (62): 

 

α = αA – αa = a + (s1 – r1)d + (p2r2 – q2s2)aa + (p2s2 + q2r2)ad  + (s1 – r1)(p2r2 – q2s2)da + (s1 – r1)(p2s2 + q2r2)dd (62) 
 

A variância aditiva de testecrosses ( 2
ATC

 ) é obtida pela multiplicação das frequências dos genótipos na 

população pelos efeitos médios dos genótipos de testecrosses elevados ao quadrado (Falconer and Mackay 1996; 

Bernardo 2010). Os efeitos médios dos genótipos de testecrosses, definidos em termos dos efeitos médios dos alelos, 

são apresentados na Tabela 41. Assim, a 2
ATC

  é obtida de forma geral pela eq. (63), sendo expressa na ausência de 

epistasia pela eq. (64) e na presença de epistasia pela eq. (65).  
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Tabela 41. Genótipos e efeitos médios dos genótipos de testecrosses 

Genótipo Efeito médio 

AA 2αA = 2q1α 

Aa αA + αa = (q1 – p1)α 

aa 2αa = – 2p1α 

 
2
ATC

 = 4p1
2q1

2α2 + 2p1q1(q1 – p1)2α2 + 4p1
2q1

2α2 = 

 2p1q1α2(2p1q1 + q1
2 – 2p1q1 + p1

2 + 2p1q1) = 

 2p1q1α2(p1
2 + 2p1q1 + q1

2) = 

2p1q1α2 

(63) 

 
2
ATC

 = 2p1q1[a + (s1 – r1)d]2 (64) 
 

2
ATC

 = 2p1q1[a + (s1 – r1)d + (p2r2 – q2s2)aa + (p2s2 + q2r2)ad  + (s1 – r1)(p2r2 – q2s2)da + (s1 – r1)(p2s2 + q2r2)dd]2 (65) 
 

Para uma população F2 em cruzamento com testadores de base genética restrita, como linhagens 

endogâmicas e híbridos simples,  na ausência de epistasia a 2
ATC

  é apresentada nas eq. (66 a 68) e na presença de 

epistasia nas eq. (69 a 73): 

 

Variância aditiva de testecrosses quando o testador é uma linhagem endogâmica com r1 = 1 e s1 = 0, na 

ausência de epistasia, eq. (66): 

 
2
ATC

 = (1/2)(a – d)2 (66) 
  

Variância aditiva de testecrosses quando o testador é uma linhagem endogâmica com r1 = 0 e s1 = 1, na 

ausência de epistasia, eq. (67): 

 
2
ATC

 = (1/2)(a + d)2 (67) 
 

Variância aditiva de testecrosses quando o testador é um híbrido simples com r1 = s1 = 0,5, na ausência de 

epistasia, eq. (68): 

 
2
ATC

 = (1/2)a2 (68) 
 

Variância aditiva de testecrosses quando o testador é uma linhagem endogâmica com r1 = 1, s1 = 0, r2 = 1 

e s2 = 0, na presença de epistasia, eq. (69): 

 
2
ATC

 = (1/2)[a – d + (1/2)(aa + ad – da  – dd)]2 (69) 
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Variância aditiva de testecrosses quando o testador é uma linhagem endogâmica com r1 = 1, s1 = 0, r2 = 0 

e s2 = 1, na presença de epistasia, eq. (70): 

 
2
ATC

 = (1/2)[a – d + (1/2)(– aa + ad + da – dd)]2 (70) 
 

Variância aditiva de testecrosses quando o testador é uma linhagem endogâmica com r1 = 0, s1 = 1, r2 = 1 

e s2 = 0, na presença de epistasia, eq. (71): 

 
2
ATC

 = (1/2)[a + d + (1/2)(aa + ad + da + dd)]2 (71) 
 

Variância aditiva de testecrosses quando o testador é uma linhagem endogâmica com r1 = 0, s1 = 1, r2 = 0 

e s2 = 1, na presença de epistasia, eq. (72): 

 
2
ATC

 = (1/2)[a + d + (1/2)(– aa + ad – da + dd)]2 (72) 
 

Variância aditiva de testecrosses quando o testador é um híbrido simples com r1 = s1 = r2 = s2 = 0,5, na 

presença de epistasia, eq. (73): 

 
2
ATC

 = (1/2)[a + (1/2)ad]2 (73) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

146 ANEXO Z. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter produção de grãos (PG) com os caracteres acamamento e 
quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino 
(FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PGACQ PGPROL PGAP PGAE PGPRE b PGFM PGFF PGIF 
Ambientes (E) 4 3 -509,64 ns 3,64 ns 2.623,87 ns 2.463,77 ns 4.259,08 ns 345,00 ns 403,73 ns 58,73 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -1,55 * 0,46 ** 51,00 ** 39,78 ** 52,71 ** -2,65 ** -3,39 ** -0,74 ns 

TC x E 396 297 -0,04 ns 0,17 ** 10,30 ** 7,36 ** 7,63 ** -1,82 ** -1,70 ** 0,12 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -21,59 ns 0,89 ns 112,05 ns 129,58 ns 281,67 ns 42,79 ns 7,43 ns -35,36 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -45,66 ns 2,09 ns 245,97 ns 245,85 ns 448,98 ns 77,61 ns 9,22 ns -68,39 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 2,48 ns -0,31 ns -21,87 ns 13,32 ns 114,36 ns 7,97 ns 5,64 ns -2,33 ns 

GRC x E 8 6 -1,81 ns 0,14 * 9,95 ns 5,69 ns -4,13 ns -1,29 ns -2,68 ns -1,39 ns 

      C1 x E 4 3 -4,13 ns 0,23 ns 15,00 ns 8,63 ns -8,35 ns -3,05 ns -5,03 ns -1,97 ns 

      C2 x E 4 3 0,52 ns 0,05 ns 4,90 ns 2,75 ns 0,09 ns 0,47 ns -0,33 ns -0,81 ns 

TC x GRC 198 198 -0,12 ns 0,12 ** 3,92 ** 3,02 ** 3,51 ns -0,21 ns -0,53 ** -0,33 ** 

      TC x C1 99 99 -0,06 ns 0,11 ** 4,72 ** 2,81 * 0,74 ns -0,06 ns -0,49 ** -0,44 ** 

      TC x C2 99 99 -0,17 ns 0,12 ** 3,13 ** 3,24 ** 6,27 ns -0,35 ns -0,57 ** -0,21 ns 

TC x GRC x E 792 594 -0,14 ** 0,06 ** 1,51 ** 0,96 ** 0,57 ns -0,44 ** -0,54 ** -0,10 * 

      TC x C1 x E 396 297 -0,22 ** 0,07 ** 1,74 ** 0,97 * 0,08 ns -0,46 ** -0,59 ** -0,13 ns 

      TC x C2 x E 396 297 -0,07 ns 0,06 ** 1,28 ** 0,96 ** 1,06 ns -0,41 ** -0,49 ** -0,08 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,15 ns 0,12 ** 2,88 * 3,34 ** 7,35 * -0,27 ns -0,51 ** -0,24 ns 

Z x E 400 300 -0,06 ns 0,06 ** 1,31 ** 0,97 ** 1,05 ns -0,40 ** -0,49 ** -0,08 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,08 ns 0,07 ** 3,52 ** 2,59 ** 1,07 ns -0,66 ** -0,76 ** -0,09 * 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 103. 
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ANEXO AA. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ) com os 
caracteres prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre 
florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

ACQPROL b ACQAP ACQAE ACQPRE c ACQFM ACQFF ACQIF b 
Ambientes (E) 4 3 -1.067,46 ns -8.182,76 ns -6.662,96 ns -8.970,05 ns -560,04 ns -1.009,79 ns -44.975,38 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -7,90 * -2,40 ns -1,07 ns -0,04 ns -1,23 * -0,96 ns 26,77 ns 

TC x E 396 297 -1,82 ns 5,21 ** 4,80 ** 7,24 * 0,02 ns -0,18 ns -19,29 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -180,38 ns -211,10 ns -206,98 ns -367,70 ns -55,54 ns -6,13 ns 4.941,13 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -353,67 ns -417,20 ns -417,00 ns -761,54 ns -112,67 ns -13,38 ns 9.928,80 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -7,09 ns -5,00 ns 3,05 ns 26,14 ns 1,59 ns 1,13 ns -46,54 ns 

GRC x E 8 6 -5,87 ns 8,17 ns 4,54 ns 1,51 ns 0,14 ns 0,25 ns 11,62 ns 

      C1 x E 4 3 -16,19 ns 13,42 ns 6,37 ns -1,81 ns -0,11 ns 0,87 ns 97,99 ns 

      C2 x E 4 3 4,44 ns 2,92 ns 2,72 ns 4,83 ns 0,38 ns -0,36 ns -74,75 ns 

TC x GRC 198 198 -1,14 ns -0,17 ns 0,21 ns 1,39 ns -0,12 ns -0,07 ns 4,93 ns 

      TC x C1 99 99 -0,33 ns -0,10 ns -0,27 ns -0,62 ns -0,07 ns 0,02 ns 9,03 ns 

      TC x C2 99 99 -1,95 ns -0,24 ns 0,69 ns 3,41 ns -0,17 ns -0,16 ns 0,82 ns 

TC x GRC x E 792 594 -0,99 ** 0,37 ns 0,52 ns 1,44 ns 0,04 ns 0,01 ns -2,91 ns 

      TC x C1 x E 396 297 -1,46 ** -0,55 ns -0,31 ns -0,07 ns 0,23 ** 0,17 * -5,90 ns 

      TC x C2 x E 396 297 -0,52 ns 1,28 ** 1,35 ** 2,95 * -0,15 ns -0,14 ns 0,08 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -2,01 ns -0,29 ns 0,71 ns 3,64 ns -0,15 ns -0,15 ns 0,35 ns 

Z x E 400 300 -0,47 ns 1,30 ** 1,36 ** 2,97 * -0,14 ns -0,15 * -0,67 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,90 ** 1,04 ** 1,03 ** -0,13 ns 0,06 ns 0,03 ns -2,37 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
c Produtos médios multiplicados por 103. 
 



 

 

148 ANEXO BB. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter prolificidade (PROL) com os caracteres altura da planta (AP), 
altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter AP 
com os caracteres AE e PRE em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PROLAP PROLAE PROLPRE b PROLFM c PROLFF c PROLIF c APAE APPRE c 
Ambientes (E) 4 3 32,44 ns 6,39 ns -48,99 ns 1.095,06 ns 835,89 ns -259,17 ns 63.589,09 ns 13.284,30 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 1,26 * 0,96 * 1,26 ns -15,73 ** -20,14 ** -4,41 ns 646,50 ** 62,42 ** 

TC x E 396 297 0,34 ** 0,28 ** 0,45 * -10,84 ** -9,65 ** 1,19 ns 121,42 ** 9,06 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 9,84 ns 9,33 ns 15,75 ns 228,95 ns 17,45 ns -211,51 ns 1.109,66 ns 193,58 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 19,05 ns 19,04 ns 34,77 ns 491,01 ns 58,33 ns -432,69 ns 2.246,14 ns 410,20 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 0,62 ns -0,38 ns -3,27 ns -33,11 ns -23,43 ns 9,68 ns -26,81 ns -23,02 ns 

GRC x E 8 6 0,15 ns 0,18 ns 0,32 ns -0,66 ns -5,60 ns -4,94 ns 77,63 * 6,12 ns 

     C1 x E 4 3 0,02 ns 0,11 ns 0,17 ns -5,24 ns -7,33 ns -2,08 ns 102,69 ns 10,44 ns 

     C2 x E 4 3 0,28 ns 0,26 ns 0,47 ns 3,91 ns -3,88 ns -7,79 ns 52,58 ns 1,80 ns 

TC x GRC 198 198 0,21 ** 0,15 * 0,12 ns -1,75 ns -3,75 ** -2,00 * 46,61 ** 1,63 ns 

     TC x C1 99 99 0,31 ** 0,22 ** 0,20 ns -0,02 ns -3,10 * -3,08 ** 49,71 ** 2,02 ns 

     TC x C2 99 99 0,11 ns 0,08 ns 0,04 ns -3,47 * -4,40 ** -0,93 ns 43,52 ** 1,25 ns 

TC x GRC x E 792 594 0,07 ** 0,05 ** 0,06 ns -2,36 ** -2,72 ** -0,36 ns 32,91 ** 1,35 * 

     TC x C1 x E 396 297 0,10 ** 0,09 ** 0,15 ns -2,47 ** -2,53 ** -0,06 ns 37,20 ** 1,40 ns 

     TC x C2 x E 396 297 0,04 ns 0,02 ns -0,03 ns -2,25 ** -2,90 ** -0,65 ns 28,62 ** 1,30 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 0,12 ns 0,07 ns 0,01 ns -3,77 * -4,59 ** -0,82 ns 42,81 ** 1,00 ns 

Z x E 400 300 0,05 ns 0,02 ns -0,03 ns -2,19 ** -2,91 ** -0,72 ns 28,86 ** 1,31 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 0,15 ** 0,11 ** 0,17 ** -3,42 ** -3,95 ** -0,32 ns 50,22 ** 3,58 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 103. 
c Produtos médios multiplicados por 102. 
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ANEXO CC. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter altura da planta (AP) com os caracteres florescimento 
masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter altura da espiga (AE) com os caracteres posição relativa da espiga (PRE), 
FM, FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

APFM APFF APIF AEPRE AEFM AEFF AEIF 
Ambientes (E) 4 3 9.189,05 ns 10.582,90 ns 1.393,85 ns 172,57 ns 10.974,72 ns 12.442,00 ns 1.467,28 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 0,61 ns 0,73 ns 0,12 ns 0,87 ** 0,29 ns -0,71 ns -1,00 ns 

TC x E 396 297 -8,27 ** -8,92 ** -0,65 ns 0,23 ** -7,30 ** -8,52 ** -1,22 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 222,71 ns 14,63 ns -208,08 ns 2,12 ns 267,85 ns 34,22 ns -233,63 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 485,57 ns 57,68 ns -427,89 ns 4,10 ns 527,53 ns 62,67 ns -464,87 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -40,15 ns -28,42 ns 11,73 ns 0,14 ns 8,17 ns 5,78 ns -2,39 ns 

GRC x E 8 6 -7,86 ns -4,62 ns 3,24 ns 0,30 * -7,89 ns 2,37 ns 10,27 ns 

      C1 x E 4 3 -11,56 ns -3,83 ns 7,72 ns 0,36 ns -7,38 ns 15,76 ns 23,14 ns 

      C2 x E 4 3 -4,17 ns -5,41 ns -1,24 ns 0,23 ns -8,41 ns -11,01 ns -2,61 ns 

TC x GRC 198 198 0,95 ns 0,87 ns -0,09 ns 0,14 ** 0,03 ns -0,05 ns -0,08 ns 

      TC x C1 99 99 2,32 * 1,60 ns -0,72 ns 0,14 ** 0,52 ns 0,64 ns 0,11 ns 

      TC x C2 99 99 -0,41 ns 0,14 ns 0,55 ns 0,14 ** -0,45 ns -0,73 ns -0,28 ns 

TC x GRC x E 792 594 -1,40 ** -1,06 ** 0,34 ns 0,10 ** -1,11 ** -0,87 ** 0,23 ns 

      TC x C1 x E 396 297 -1,06 * -0,68 ns 0,38 ns 0,11 ** -0,96 * -0,38 ns 0,57 ns 

      TC x C2 x E 396 297 -1,74 ** -1,45 ** 0,29 ns 0,10 ** -1,26 ** -1,37 ** -0,10 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,81 ns -0,15 ns 0,66 ns 0,14 ** -0,37 ns -0,67 ns -0,30 ns 

Z x E 400 300 -1,77 ** -1,49 ** 0,28 ns 0,10 ** -1,33 ** -1,46 ** -0,13 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -3,54 ** -3,79 ** -0,25 ns 0,12 ** -3,16 ** -3,28 ** -0,11 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
 



 

 

150 ANEXO DD. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter posição relativa da espiga (PRE) com os caracteres 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF), para as combinações do caráter FM com os caracteres FF e IF e para a combinação entre os 
caracteres FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PREFM b PREFF b PREIF b FMFF FMIF FFIF 
Ambientes (E) 4 3 2.435,77 ns 2.731,99 ns 296,22 ns 4.708,76 ns -367,69 ns -193,91 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -0,10 ns -0,58 ns -0,48 ns 5,62 ** -1,21 ** 1,40 ** 

TC x E 396 297 -1,24 ** -1,56 ** -0,32 ns 2,23 ** -1,07 ** 0,75 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 58,29 ns 10,97 ns -47,32 ns 11,49 ns -60,49 ns -8,05 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 102,84 ns 12,22 ns -90,62 ns 15,92 ns -118,07 ns -14,03 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 13,75 ns 9,73 ns -4,02 ns 7,07 ns -2,92 ns -2,07 ns 

GRC x E 8 6 -1,28 ns 1,88 ns 3,16 ns 1,06 ns -3,16 ns 1,99 ns 

      C1 x E 4 3 -0,03 ns 7,20 ns 7,23 ns 1,34 ns -5,56 ns 3,61 ns 

      C2 x E 4 3 -2,53 ns -3,44 ns -0,91 ns 0,79 ns -0,76 ns 0,36 ns 

TC x GRC 198 198 -0,22 ns -0,21 ns 0,01 ns 1,13 ** -0,51 ** 0,61 ** 

      TC x C1 99 99 -0,35 ns -0,09 ns 0,26 ns 1,11 ** -0,49 ** 0,58 ** 

      TC x C2 99 99 -0,08 ns -0,33 ns -0,25 ns 1,15 ** -0,54 ** 0,63 ** 

TC x GRC x E 792 594 -0,15 ns -0,12 ns 0,03 ns 0,68 ** -0,51 ** 0,52 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -0,16 ns -0,02 ns 0,14 ns 0,67 ** -0,47 ** 0,64 ** 

      TC x C2 x E 396 297 -0,15 ns -0,23 ns -0,08 ns 0,70 ** -0,55 ** 0,39 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,06 ns -0,23 ns -0,29 ns 1,21 ** -0,56 ** 0,60 ** 

Z x E 400 300 -0,17 ns -0,26 * -0,09 ns 0,70 ** -0,56 ** 0,39 ** 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,56 ** -0,57 ** 0,01 ns 1,10 ** -0,48 ** 0,42 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
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ANEXO EE. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter produção de grãos (PG) com os caracteres 
acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), 
florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PGACQ b PGPROL b PGAP PGAE PGPRE c PGFM PGFF PGIF 
Ambientes (E) 4 3 -3.988,45 ns 79,37 ns 3.773,69 ns 4.236,40 ns 8.520,18 ns 1.343,11 ns 1.215,87 ns -127,24 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 3,80 ns 2,59 ** 25,84 ** 23,69 ** 37,35 ** -0,55 ns -1,57 ** -1,02 ** 

TC x E 396 297 -2,27 ns 1,29 ** 5,77 ** 3,83 ** 2,15 ns -1,07 ** -1,16 ** -0,09 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -385,54 ns 69,19 ns 62,41 ns -238,24 ns -1.186,02 ns 9,27 ns -60,85 ns -70,12 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -820,98 ns 118,55 ns 105,16 ns -523,73 ns -2.542,52 ns 29,06 ns -115,26 ns -144,32 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 49,90 ns 19,83 ns 19,66 ns 47,25 ns 170,48 ns -10,53 ns -6,44 ns 4,09 ns 

GRC x E 8 6 4,22 ns 2,60 ** -3,42 ns 1,28 ns 17,76 ns -1,21 ns 0,32 ns 1,53 ns 

      C1 x E 4 3 8,80 ns 4,75 ns -4,53 ns 4,80 ns 38,24 ns -3,13 ns 0,54 ns 3,68 ns 

      C2 x E 4 3 -0,36 ns 0,45 ns -2,31 ns -2,25 ns -2,72 ns 0,72 ns 0,09 ns -0,63 ns 

TC x GRC 198 198 -0,39 ns 1,05 ** 3,06 ** 3,08 ** 5,42 * -0,29 * -0,53 ** -0,24 * 

      TC x C1 99 99 1,04 ns 1,19 ** 4,28 ** 4,47 ** 8,54 * -0,36 * -0,58 ** -0,22 ns 

      TC x C2 99 99 -1,82 ns 0,92 ** 1,83 ns 1,69 ns 2,31 ns -0,23 ns -0,47 ** -0,25 * 

TC x GRC x E 792 594 -0,93 * 0,68 ** 1,14 ** 0,58 * -0,31 ns -0,38 ** -0,51 ** -0,13 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -1,88 ** 0,62 ** 0,92 * 0,50 ns -0,02 ns -0,41 ** -0,50 ** -0,09 ns 

      TC x C2 x E 396 297 0,02 ns 0,73 ** 1,35 ** 0,66 ns -0,61 ns -0,35 ** -0,52 ** -0,17 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 -1,30 ns 1,11 ** 2,01 ns 2,14 ns 3,99 ns -0,33 ns -0,53 ** -0,20 ns 

Z x E 400 300 0,01 ns 0,73 ** 1,31 ** 0,63 ns -0,63 ns -0,34 ** -0,51 ** -0,18 ** 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -1,06 ** 0,74 ** 2,02 ** 1,49 ** 0,47 ns -0,42 ** -0,60 ** -0,17 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 10. 
c Produtos médios multiplicados por 103. 
 



 

 

152 ANEXO FF. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ) com os 
caracteres prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre 
florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

ACQPROL b ACQAP ACQAE ACQPRE b ACQFM ACQFF ACQIF 
Ambientes (E) 4 3 -1.059,14 ns -7.128,66 ns -5.815,01 ns -644,52 ns -248,09 ns -858,68 ns -610,59 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 4,82 ns 7,32 ns 3,41 ns -0,37 ns -0,09 ns 0,09 ns 0,17 ns 

TC x E 396 297 -2,29 ns 2,70 * 2,03 ns 0,21 ns -0,18 ns -0,29 ns -0,11 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -251,59 ns -22,05 ns 128,62 ns 61,68 ns -8,05 ns 26,13 ns 34,18 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -554,57 ns -49,19 ns 245,00 ns 118,94 ns -13,57 ns 53,80 ns 67,37 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 51,40 ns 5,09 ns 12,24 ns 4,42 ns -2,52 ns -1,54 ns 0,98 ns 

GRC x E 8 6 -1,21 ns -2,25 ns 0,09 ns 0,60 ns -1,46 ns -0,94 ns 0,52 ns 

      C1 x E 4 3 -2,56 ns -6,20 ns -4,75 ns -0,55 ns -2,89 ns -2,57 ns 0,32 ns 

      C2 x E 4 3 0,15 ns 1,70 ns 4,93 ns 1,76 ns -0,02 ns 0,70 ns 0,72 ns 

TC x GRC 198 198 -0,53 ns -0,04 ns 1,07 ns 0,48 ns -0,02 ns 0,04 ns 0,06 ns 

      TC x C1 99 99 0,21 ns 0,07 ns 0,17 ns 0,03 ns -0,15 ns -0,23 ns -0,07 ns 

      TC x C2 99 99 -1,27 ns -0,14 ns 1,96 ns 0,94 ** 0,11 ns 0,31 ns 0,20 ns 

TC x GRC x E 792 594 -0,36 ns 0,45 ns 0,50 ns 0,11 ns 0,05 ns 0,04 ns -0,01 ns 

      TC x C1 x E 396 297 -1,13 * 0,38 ns 0,44 ns 0,09 ns 0,07 ns 0,14 ns 0,07 ns 

      TC x C2 x E 396 297 0,42 ns 0,52 ns 0,56 ns 0,12 ns 0,02 ns -0,06 ns -0,08 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,74 ns -0,09 ns 2,06 ns 0,98 ** 0,09 ns 0,29 ns 0,20 ns 

Z x E 400 300 0,42 ns 0,53 ns 0,61 ns 0,14 ns 0,02 ns -0,05 ns -0,07 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,84 * 0,30 ns 0,31 ns -0,14 * -0,05 ns -0,06 ns 0,01 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
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ANEXO GG. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter prolificidade (PROL) com os caracteres altura da 
planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações 
do caráter AP com os caracteres AE e PRE em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PROLAP PROLAE PROLPRE b PROLFM c PROLFF c PROLIF c APAE APPRE 
Ambientes (E) 4 3 63,19 ns 47,22 ns 37,02 ns 474,35 ns 386,07 ns -88,29 ns 76.865,77 ns 161,80 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 1,25 ** 1,33 ** 2,64 ** -0,64 ns -1,26 ** -0,62 * 523,09 ** 0,52 ** 

TC x E 396 297 0,19 * 0,12 ns 0,04 ns -0,52 ** -0,66 ** -0,14 ns 122,96 ** 0,07 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 4,56 ns -15,26 ns -77,09 ns 4,16 ns -42,58 ns -46,73 ns -132,79 ns -0,67 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 7,10 ns -35,38 ns -171,75 ns 19,71 ns -78,18 ns -97,89 ns -313,82 ns -1,52 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 2,02 ns 4,87 ns 17,56 ns -11,40 ns -6,97 ns 4,43 ns 48,23 ns 0,17 ns 

GRC x E 8 6 -0,11 ns 0,24 ns 1,57 ns -0,45 ns 0,87 ns 1,32 ns 88,07 * 0,16 ns 

      C1 x E 4 3 0,06 ns 0,69 ns 3,28 ns -1,51 ns 1,45 ns 2,95 ns 36,69 ns 0,09 ns 

      C2 x E 4 3 -0,27 ns -0,22 ns -0,14 ns 0,61 ns 0,29 ns -0,32 ns 139,46 ns 0,24 ns 

TC x GRC 198 198 0,27 ** 0,29 ** 0,53 * -0,08 ns -0,27 * -0,19 * 93,87 ** 0,09 ** 

      TC x C1 99 99 0,35 * 0,39 ** 0,81 * -0,12 ns -0,21 ns -0,08 ns 99,53 ** 0,10 ** 

      TC x C2 99 99 0,20 ns 0,18 ns 0,24 ns -0,04 ns -0,33 * -0,29 * 88,21 ** 0,09 ** 

TC x GRC x E 792 594 0,02 ns 0,03 ns 0,06 ns -0,31 ** -0,41 ** -0,09 * 42,55 ** 0,02 ** 

      TC x C1 x E 396 297 0,01 ns 0,02 ns 0,07 ns -0,30 ** -0,34 ** -0,04 ns 47,29 ** 0,02 ns 

      TC x C2 x E 396 297 0,04 ns 0,04 ns 0,05 ns -0,33 ** -0,47 ** -0,14 * 37,82 ** 0,02 * 

Epistasia total (Z) 100 100 0,21 ns 0,23 ns 0,42 ns -0,16 ns -0,40 * -0,25 ns 87,81 ** 0,09 ** 

Z x E 400 300 0,04 ns 0,04 ns 0,05 ns -0,32 ** -0,46 ** -0,14 * 38,83 ** 0,02 * 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 0,11 ** 0,08 ** 0,11 ns -0,23 ** -0,38 ** -0,14 ** 52,36 ** 0,03 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 103. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 
 



 

 

154 ANEXO HH. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter altura da planta (AP) com os caracteres florescimento 
masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter altura da espiga (AE) com os caracteres posição relativa da espiga (PRE), 
FM, FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

APFM APFF APIF AEPRE AEFM AEFF AEIF 
Ambientes (E) 4 3 12.695,38 ns 12.916,26 ns 220,88 ns 206,98 ns 14.979,62 ns 14.781,20 ns -198,42 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 7,02 ns 0,16 ns -6,86 ns 1,00 ** 11,10 ns 2,63 ns -8,47 * 

TC x E 396 297 -11,05 ** -9,66 ** 1,39 ns 0,26 ** -10,09 ** -9,61 ** 0,47 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 10,40 ns -31,09 ns -41,50 ns 4,00 ns -41,76 ns 144,57 ns 186,33 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 16,37 ns -64,90 ns -81,27 ns 7,59 ns -74,33 ns 294,76 ns 369,09 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 4,44 ns 2,71 ns -1,73 ns 0,42 ns -9,19 ns -5,62 ns 3,57 ns 

GRC x E 8 6 -5,79 ns -0,02 ns 5,77 ns 0,30 * -9,49 ns 5,66 ns 15,15 ns 

      C1 x E 4 3 1,74 ns 8,74 ns 7,00 ns 0,20 ns -7,78 ns 11,25 ns 19,03 ns 

      C2 x E 4 3 -13,33 ns -8,78 ns 4,55 ns 0,40 ns -11,19 ns 0,08 ns 11,27 ns 

TC x GRC 198 198 3,51 ** 4,19 ** 0,68 ns 0,26 ** 3,74 ** 4,18 ** 0,44 ns 

      TC x C1 99 99 4,77 ** 5,76 ** 0,99 ns 0,29 ** 5,18 ** 5,81 ** 0,64 ns 

      TC x C2 99 99 2,26 ns 2,62 ns 0,36 ns 0,23 ** 2,30 ns 2,54 ns 0,25 ns 

TC x GRC x E 792 594 -1,78 ** -1,33 ** 0,46 ns 0,11 ** -1,46 ** -0,91 ** 0,55 ns 

      TC x C1 x E 396 297 -2,39 ** -1,02 ns 1,37 * 0,12 ** -1,84 ** -0,48 ns 1,36 ** 

      TC x C2 x E 396 297 -1,17 ** -1,63 ** -0,46 ns 0,11 ** -1,07 ** -1,34 ** -0,27 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 2,28 ns 2,62 ns 0,34 ns 0,23 ** 2,18 ns 2,46 ns 0,28 ns 

Z x E 400 300 -1,29 ** -1,70 ** -0,41 ns 0,11 ** -1,17 ** -1,33 ** -0,15 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -2,84 ** -3,05 ** -0,22 ns 0,13 ** -2,47 ** -2,54 ** -0,06 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
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ANEXO II. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter posição relativa da espiga (PRE) com os caracteres 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF), para as combinações do caráter FM com os caracteres FF e IF e para a combinação entre os 
caracteres FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PREFM b PREFF b PREIF c FMFF FMIF FFIF 
Ambientes (E) 4 3 3.149,63 ns 3.011,78 ns -1.378,45 ns 5.787,18 ns -1.266,53 ns -887,23 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 2,94 * 1,13 ns -18,03 * 6,07 ** -1,35 ** 1,36 ** 

TC x E 396 297 -1,58 ** -1,68 ** -0,98 ns 2,15 ** -1,30 ** 0,92 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -20,95 ns 70,27 ns 912,20 ns -6,54 ns -13,55 ns 45,47 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -36,30 ns 143,96 ns 1.802,63 ns -18,76 ns -23,49 ns 93,15 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -5,60 ns -3,42 ns 21,77 ns 5,67 ns -3,60 ns -2,20 ns 

GRC x E 8 6 -2,63 ns 2,84 ns 54,64 * 2,58 ns -1,92 ns 1,68 ns 

      C1 x E 4 3 -3,87 ns 3,25 ns 71,18 ns 4,31 ns -3,38 ns 2,16 ns 

      C2 x E 4 3 -1,38 ns 2,43 ns 38,10 ns 0,85 ns -0,46 ns 1,21 ns 

TC x GRC 198 198 0,67 * 0,70 * 0,30 ns 1,49 ** -0,63 ** 0,60 ** 

      TC x C1 99 99 0,95 * 0,99 * 0,41 ns 1,44 ** -0,52 ** 0,71 ** 

      TC x C2 99 99 0,39 ns 0,41 ns 0,19 ns 1,55 ** -0,73 ** 0,48 ** 

TC x GRC x E 792 594 -0,17 ns -0,07 ns 1,02 ns 0,67 ** -0,56 ** 0,59 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -0,18 ns 0,04 ns 2,18 ns 0,70 ** -0,73 ** 0,59 ** 

      TC x C2 x E 396 297 -0,16 ns -0,17 ns -0,14 ns 0,65 ** -0,38 ** 0,59 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,33 ns 0,38 ns 0,41 ns 1,59 ** -0,76 ** 0,45 ** 

Z x E 400 300 -0,17 ns -0,15 ns 0,25 ns 0,65 ** -0,39 ** 0,59 ** 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,35 ** -0,34 ** 0,57 ns 0,91 ** -0,53 ** 0,61 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
c Produtos médios multiplicados por 103. 
 



 

 

156 ANEXO JJ. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter produção de grãos (PG) com os caracteres acamamento e 
quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino 
(FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PGACQ PGPROL b PGAP PGAE PGPRE c PGFM PGFF PGIF 
Ambientes (E) 4 3 -147,32 ns 238,29 ns 8.858,03 ns 7.163,48 ns 1.572,07 ns 990,27 ns 511,90 ns -478,36 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -0,08 ns 3,87 ** 38,54 ** 22,97 ** 2,79 * -2,12 ** -2,61 ** -0,48 ns 

TC x E 396 297 -0,16 ns 1,67 ** 17,22 ** 12,32 ** 2,37 ** -1,39 ** -1,55 ** -0,16 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -14,10 ns 4,33 ns 40,21 ns 31,15 ns 6,14 ns 13,08 ns -1,31 ns -14,40 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -28,49 ns 8,96 ns 112,89 ns 72,94 ns 9,52 ns 26,18 ns -3,73 ns -29,91 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 0,29 ns -0,30 ns -32,47 ns -10,63 ns 2,76 ns -0,02 ns 1,10 ns 1,12 ns 

GRC x E 8 6 0,93 ns 1,05 * 14,29 ns 5,77 ns -0,72 ns -0,11 ns -0,08 ns 0,03 ns 

      C1 x E 4 3 2,46 ns 0,88 ns 19,76 ns 6,46 ns -1,77 ns -0,17 ns 0,05 ns 0,22 ns 

      C2 x E 4 3 -0,60 ns 1,22 ns 8,82 ns 5,08 ns 0,33 ns -0,04 ns -0,20 ns -0,16 ns 

TC x GRC 198 198 -0,29 ** 0,96 ** 5,71 ** 3,40 ** 0,43 * -0,28 ** -0,49 ** -0,22 ** 

      TC x C1 99 99 -0,29 * 0,95 ** 5,20 ** 3,57 ** 0,68 * -0,22 ns -0,43 ** -0,21 * 

      TC x C2 99 99 -0,28 * 0,98 ** 6,22 ** 3,23 ** 0,19 ns -0,33 ** -0,55 ** -0,23 ** 

TC x GRC x E 792 594 -0,09 ** 0,59 ** 3,01 ** 2,17 ** 0,44 ** -0,44 ** -0,56 ** -0,12 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -0,09 ns 0,63 ** 3,20 ** 2,45 ** 0,54 ** -0,47 ** -0,56 ** -0,09 * 

      TC x C2 x E 396 297 -0,09 * 0,55 ** 2,82 ** 1,89 ** 0,33 ** -0,41 ** -0,57 ** -0,16 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,27 * 0,96 ** 5,83 ** 3,09 ** 0,22 ns -0,32 ** -0,54 ** -0,21 ** 

Z x E 400 300 -0,09 * 0,56 ** 2,88 ** 1,92 ** 0,33 ** -0,41 ** -0,57 ** -0,16 ** 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,12 ** 0,77 ** 5,17 ** 3,65 ** 0,90 ** -0,51 ** -0,65 ** -0,13 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 10. 
c Produtos médios multiplicados por 102. 
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ANEXO KK. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ) com os 
caracteres prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre 
florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

ACQPROL b ACQAP ACQAE ACQPRE b ACQFM c ACQFF ACQIF c 
Ambientes (E) 4 3 -3.184,32 ns -1.300,72 ns 573,26 ns 691,18 ns -13.108,16 ns -1.756,68 ns -4.458,64 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -1,71 ns 2,31 ns 1,26 ns 0,21 ns -2,61 ns 0,10 ns 3,62 ns 

TC x E 396 297 -1,05 ns -1,30 ns -0,48 ns 0,06 ns -1,33 ns -0,13 ns -0,01 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -192,69 ns -244,02 ns -157,21 ns -20,33 ns -450,17 ns 6,28 ns 512,93 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -385,12 ns -485,23 ns -313,51 ns -40,91 ns -900,39 ns 12,83 ns 1.028,71 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -0,26 ns -2,81 ns -0,92 ns 0,24 ns 0,04 ns -0,28 ns -2,85 ns 

GRC x E 8 6 -11,36 ns -21,34 ns -13,07 ns -0,91 ns -1,53 ns -1,37 ns -12,12 ns 

      C1 x E 4 3 -11,94 ns -24,96 ns -15,63 ns -1,08 ns 10,29 ns -1,82 ns -28,47 ns 

      C2 x E 4 3 -10,77 ns -17,72 ns -10,51 ns -0,74 ns -13,36 ns -0,91 ns 4,22 ns 

TC x GRC 198 198 -1,91 * -2,04 * -0,63 ns 0,17 ns 0,74 ns 0,25 * 1,80 * 

      TC x C1 99 99 -2,01 ns -2,91 * -1,44 ns -0,09 ns 0,46 ns 0,16 ns 1,17 ns 

      TC x C2 99 99 -1,81 ns -1,16 ns 0,18 ns 0,44 ns 1,02 ns 0,34 * 2,42 ** 

TC x GRC x E 792 594 -0,64 ns -0,34 ns -0,33 ns -0,08 ns 0,16 ns -0,03 ns -0,42 ns 

      TC x C1 x E 396 297 -0,24 ns -0,69 ns -0,46 ns -0,06 ns 0,30 ns 0,03 ns -0,01 ns 

      TC x C2 x E 396 297 -1,04 * 0,00 ns -0,19 ns -0,10 ns 0,01 ns -0,08 ns -0,83 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -1,79 ns -1,18 ns 0,17 ns 0,44 ns 1,01 ns 0,34 * 2,37 ** 

Z x E 400 300 -1,14 * -0,17 ns -0,29 ns -0,11 ns -0,13 ns -0,09 ns -0,78 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -1,46 ** -0,72 * -0,26 ns -0,12 ns 0,28 ns 0,04 ns 0,18 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 
 



 

 

158 ANEXO LL. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter prolificidade (PROL) com os caracteres altura da planta (AP), 
altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter AP 
com os caracteres AE e PRE em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PROLAP PROLAE PROLPRE b PROLFM c PROLFF c PROLIF c APAE APPRE c 
Ambientes (E) 4 3 306,43 ns 244,13 ns 525,62 ns 233,97 ns 408,19 ns 174,22 ns 54.706,73 ns 1.190,34 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 2,65 ** 1,58 ** 2,01 ns -2,24 ** -2,75 ** -0,51 ns 430,26 ** 5,77 ** 

TC x E 396 297 1,28 ** 0,93 ** 1,92 ** -1,41 ** -1,56 ** -0,15 ns 212,83 ** 3,74 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 7,78 ns 4,98 ns 6,31 ns 14,25 ns -2,17 ns -16,42 ns 672,90 ns 6,76 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 15,26 ns 9,86 ns 12,87 ns 28,49 ns -4,06 ns -32,55 ns 1.242,29 ns 16,21 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 0,29 ns 0,10 ns -0,25 ns 0,00 ns -0,28 ns -0,29 ns 103,50 ns -2,69 ns 

GRC x E 8 6 1,79 * 0,86 ns -0,35 ns -0,29 ns 0,08 ns 0,37 ns 178,33 * -0,48 ns 

      C1 x E 4 3 2,44 ns 1,16 ns -0,41 ns -0,31 ns 0,52 ns 0,83 ns 217,59 ns -3,58 ns 

      C2 x E 4 3 1,14 ns 0,56 ns -0,29 ns -0,27 ns -0,36 ns -0,09 ns 139,07 ns 2,62 ns 

TC x GRC 198 198 0,29 ** 0,21 ** 0,45 * -0,30 ** -0,49 ** -0,19 ** 68,60 ** 0,64 ** 

      TC x C1 99 99 0,33 * 0,29 ** 0,81 * -0,31 * -0,52 ** -0,21 ns 72,90 ** 0,84 ** 

      TC x C2 99 99 0,26 * 0,13 ns 0,10 ns -0,29 * -0,47 ** -0,17 * 64,30 ** 0,44 ns 

TC x GRC x E 792 594 0,20 ** 0,15 ** 0,36 ** -0,34 ** -0,46 ** -0,12 ** 36,47 ** 0,35 ** 

      TC x C1 x E 396 297 0,21 ** 0,17 ** 0,44 ** -0,32 ** -0,45 ** -0,13 ** 42,26 ** 0,55 ** 

      TC x C2 x E 396 297 0,19 ** 0,13 ** 0,27 ** -0,36 ** -0,47 ** -0,12 ** 30,68 ** 0,16 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 0,26 * 0,13 ns 0,10 ns -0,29 * -0,46 ** -0,17 * 64,69 ** 0,41 ns 

Z x E 400 300 0,20 ** 0,14 ** 0,27 * -0,36 ** -0,47 ** -0,12 ** 31,77 ** 0,18 * 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 0,38 ** 0,25 ** 0,46 ** -0,40 ** -0,53 ** -0,12 ** 65,42 ** 0,93 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 103. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 
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ANEXO MM. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter altura da planta (AP) com os caracteres florescimento 
masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter altura da espiga (AE) com os caracteres posição relativa da espiga (PRE), 
FM, FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

APFM APFF APIF AEPRE AEFM AEFF AEIF 
Ambientes (E) 4 3 2.070,19 ns 1.044,75 ns -1.025,44 ns 128,35 ns 126,07 ns -1.888,26 ns -2.014,34 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -1,17 ns 0,38 ns 1,56 ns 0,81 ** 0,52 ns -0,23 ns -0,75 ns 

TC x E 396 297 -15,98 ** -16,57 ** -0,59 ns 0,43 ** -12,85 ** -13,75 ** -0,90 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 185,35 ns -34,15 ns -219,50 ns 0,48 ns 97,66 ns -16,75 ns -114,41 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 370,48 ns -52,80 ns -423,28 ns 1,05 ns 195,24 ns -27,83 ns -223,06 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 0,23 ns -15,50 ns -15,73 ns -0,09 ns 0,08 ns -5,67 ns -5,75 ns 

GRC x E 8 6 2,11 ns 9,82 ns 7,71 ns 0,20 ns 7,55 ns 4,29 ns -3,26 ns 

      C1 x E 4 3 -12,56 ns 14,22 ns 26,78 ns 0,09 ns -2,27 ns 4,26 ns 6,53 ns 

      C2 x E 4 3 16,79 ns 5,43 ns -11,36 ns 0,32 ns 17,38 ns 4,33 ns -13,05 ns 

TC x GRC 198 198 2,04 * 0,16 ns -1,87 ** 0,17 ** 0,92 ns -0,22 ns -1,14 * 

      TC x C1 99 99 3,11 * 0,70 ns -2,41 * 0,17 ** 1,09 ns -0,69 ns -1,78 * 

      TC x C2 99 99 0,96 ns -0,37 ns -1,33 ns 0,16 ** 0,75 ns 0,26 ns -0,49 ns 

TC x GRC x E 792 594 -1,91 ** -2,68 ** -0,77 ** 0,11 ** -1,47 ** -2,18 ** -0,71 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -1,34 * -1,86 ** -0,53 ns 0,12 ** -1,52 ** -2,31 ** -0,79 ** 

      TC x C2 x E 396 297 -2,49 ** -3,50 ** -1,01 * 0,10 ** -1,42 ** -2,05 ** -0,63 * 

Epistasia total (Z) 100 100 0,95 ns -0,52 ns -1,48 ns 0,16 ** 0,75 ns 0,20 ns -0,55 ns 

Z x E 400 300 -2,30 ** -3,41 ** -1,11 ** 0,10 ** -1,23 ** -1,99 ** -0,75 * 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -3,31 ** -4,23 ** -0,90 ** 0,17 ** -2,48 ** -3,53 ** -1,04 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
 



 

 

160 ANEXO NN. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter posição relativa da espiga (PRE) com os caracteres 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF), para as combinações do caráter FM com os caracteres FF e IF e para a combinação entre os 
caracteres FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PREFM b PREFF b PREIF b FMFF FMIF FFIF 
Ambientes (E) 4 3 -592,92 ns -1.413,42 ns -820,51 ns 2.470,71 ns -74,40 ns 357,89 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 0,13 ns -0,76 ns -0,89 ns 8,16 ** -0,44 ns 1,71 ** 

TC x E 396 297 -3,06 ** -3,51 ** -0,45 ns 3,17 ** -0,34 * 1,25 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 2,82 ns 0,00 ns -2,83 ns -7,90 ns -63,29 ns 9,51 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 5,66 ns -0,81 ns -6,47 ns -15,79 ns -126,56 ns 18,04 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -0,01 ns 0,80 ns 0,81 ns -0,01 ns -0,01 ns 0,98 ns 

GRC x E 8 6 3,84 * -0,35 ns -4,20 * 0,30 ns -1,39 * 0,36 ns 

      C1 x E 4 3 2,09 ns -1,75 ns -3,84 ns -0,41 ns -1,24 ns 0,87 ns 

      C2 x E 4 3 5,59 ns 1,04 ns -4,55 ns 1,01 ns -1,55 ns -0,16 ns 

TC x GRC 198 198 -0,10 ns -0,25 ns -0,15 ns 1,54 ** -0,29 ** 0,66 ** 

      TC x C1 99 99 -0,31 ns -0,67 ns -0,36 ns 1,53 ** -0,36 * 0,81 ** 

      TC x C2 99 99 0,11 ns 0,18 ns 0,07 ns 1,55 ** -0,23 ns 0,52 ** 

TC x GRC x E 792 594 -0,36 ** -0,59 ** -0,22 ** 1,14 ** -0,21 ** 0,54 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -0,56 ** -0,89 ** -0,32 ** 1,08 ** -0,23 ** 0,47 ** 

      TC x C2 x E 396 297 -0,16 ns -0,29 ns -0,13 ns 1,21 ** -0,19 ** 0,62 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,11 ns 0,19 ns 0,07 ns 1,53 ** -0,22 ns 0,52 ** 

Z x E 400 300 -0,10 ns -0,27 ns -0,17 ns 1,21 ** -0,20 ** 0,61 ** 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,60 ** -0,96 ** -0,34 ** 1,31 ** -0,26 ** 0,57 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
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ANEXO OO. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter produção de grãos (PG) com os caracteres 
acamamento e quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), 
florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PGACQ PGPROL b PGAP PGAE PGPRE c PGFM PGFF PGIF 
Ambientes (E) 4 3 339,98 ns 175,22 ns 7.663,05 ns 6.277,67 ns 1.319,47 ns 753,81 ns 338,28 ns -415,53 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -0,26 ns 2,40 ** 22,32 ** 14,90 ** 2,17 * -1,73 ** -2,60 ** -0,87 ** 

TC x E 396 297 -0,04 ns 1,52 ** 15,39 ** 11,23 ** 1,95 ** -0,79 ** -0,94 ** -0,15 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -25,64 ns 15,33 ns 41,60 ns -62,31 ns -47,82 ns 8,86 ns -14,05 ns -22,91 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -53,38 ns 26,04 ns 76,32 ns -142,87 ns -103,81 ns 21,33 ns -25,55 ns -46,87 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 2,11 ns 4,62 ns 6,88 ns 18,25 ns 8,18 ns -3,60 ns -2,54 ns 1,05 ns 

GRC x E 8 6 -0,50 ns 1,23 * 4,54 ns 9,14 ns 3,59 * -0,57 ns -0,16 ns 0,42 ns 

      C1 x E 4 3 -1,26 ns 1,51 ns 0,34 ns 4,76 ns 2,32 ns -1,33 ns -1,28 ns 0,06 ns 

      C2 x E 4 3 0,26 ns 0,95 ns 8,74 ns 13,52 ns 4,86 ns 0,18 ns 0,96 ns 0,78 ns 

TC x GRC 198 198 -0,27 ** 0,93 ** 4,06 ** 2,57 ** 0,33 ns -0,48 ** -0,59 ** -0,11 ns 

      TC x C1 99 99 -0,29 * 0,91 ** 5,02 ** 4,12 ** 0,93 ** -0,30 * -0,35 * -0,05 ns 

      TC x C2 99 99 -0,25 * 0,95 ** 3,09 ** 1,01 ns -0,26 ns -0,65 ** -0,83 ** -0,17 ns 

TC x GRC x E 792 594 -0,08 ** 0,54 ** 2,24 ** 1,87 ** 0,43 ** -0,31 ** -0,40 ** -0,09 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -0,04 ns 0,57 ** 2,40 ** 1,97 ** 0,45 ** -0,29 ** -0,41 ** -0,12 ** 

      TC x C2 x E 396 297 -0,13 ** 0,52 ** 2,08 ** 1,77 ** 0,42 ** -0,33 ** -0,40 ** -0,07 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,23 * 0,99 ** 3,13 ** 1,18 ns -0,18 ns -0,68 ** -0,84 ** -0,16 ns 

Z x E 400 300 -0,12 ** 0,53 ** 2,14 ** 1,89 ** 0,46 ** -0,33 ** -0,39 ** -0,06 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,07 * 0,65 ** 4,86 ** 3,40 ** 0,66 ** -0,39 ** -0,49 ** -0,10 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 10. 
c Produtos médios multiplicados por 102. 
 



 

 

162 ANEXO PP. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ) com os 
caracteres prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre 
florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

ACQPROL b ACQAP ACQAE ACQPRE b ACQFM ACQFF ACQIF c 
Ambientes (E) 4 3 -39,94 ns 2.283,94 ns 3.151,57 ns 1.141,11 ns -1.652,23 ns -2.049,34 ns -3.971,12 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 1,80 ns 2,01 ns 3,73 ns 1,55 ns 0,09 ns -0,16 ns -2,48 ns 

TC x E 396 297 0,08 ns 0,08 ns 1,22 ns 0,67 * -0,38 * -0,22 ns 1,60 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -301,31 ns -92,24 ns 190,93 ns 135,76 ns -23,23 ns 23,80 ns 470,30 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -656,88 ns -192,55 ns 360,45 ns 261,92 ns -42,23 ns 50,59 ns 928,21 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 54,26 ns 8,08 ns 21,41 ns 9,59 ns -4,23 ns -2,99 ns 12,39 ns 

GRC x E 8 6 -5,32 ns 11,67 ns 5,89 ns -0,03 ns 1,65 ns 1,12 ns -5,31 ns 

      C1 x E 4 3 -10,94 ns 18,21 ns 9,01 ns -0,30 ns 2,93 ns 2,32 ns -6,06 ns 

      C2 x E 4 3 0,29 ns 5,13 ns 2,77 ns 0,25 ns 0,37 ns -0,09 ns -4,56 ns 

TC x GRC 198 198 -3,41 ** -2,20 * -1,18 ns 0,00 ns 0,03 ns 0,07 ns 0,37 ns 

      TC x C1 99 99 -4,08 * -2,94 * -2,29 ns -0,39 ns -0,04 ns 0,05 ns 0,88 ns 

      TC x C2 99 99 -2,74 * -1,45 ns -0,07 ns 0,40 ns 0,11 ns 0,09 ns -0,13 ns 

TC x GRC x E 792 594 -0,88 * -0,21 ns 0,07 ns 0,10 ns 0,03 ns 0,09 ns 0,63 ns 

      TC x C1 x E 396 297 -0,90 ns -0,31 ns 0,10 ns 0,14 ns 0,02 ns 0,02 ns -0,02 ns 

      TC x C2 x E 396 297 -0,86 ns -0,12 ns 0,04 ns 0,07 ns 0,04 ns 0,17 * 1,29 * 

Epistasia total (Z) 100 100 -2,17 ns -1,36 ns 0,14 ns 0,49 ns 0,06 ns 0,06 ns -0,01 ns 

Z x E 400 300 -0,85 ns -0,06 ns 0,06 ns 0,07 ns 0,04 ns 0,16 * 1,23 * 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,73 * 0,08 ns 0,12 ns -0,15 ns 0,05 ns 0,10 * 0,47 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 
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ANEXO QQ. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter prolificidade (PROL) com os caracteres altura da 
planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações 
do caráter AP com os caracteres AE e PRE em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PROLAP PROLAE PROLPRE b PROLFM c PROLFF c PROLIF c APAE APPRE c 
Ambientes (E) 4 3 257,40 ns 221,41 ns 497,96 ns -7,88 ns 102,89 ns 110,77 ns 51.903,36 ns 1.087,82 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 1,86 ** 1,46 ** 2,92 ** -1,82 ** -2,49 ** -0,67 ** 394,94 ** 6,57 ** 

TC x E 396 297 1,23 ** 0,90 ** 1,65 ** -0,81 ** -1,01 ** -0,20 * 223,43 ** 3,46 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 5,58 ns -6,44 ns -53,34 ns 10,21 ns -18,56 ns -28,76 ns -222,67 ns -17,16 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 9,39 ns -17,58 ns -127,74 ns 27,06 ns -32,41 ns -59,47 ns -515,32 ns -37,45 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 1,77 ns 4,70 ns 21,06 ns -6,64 ns -4,70 ns 1,94 ns 69,98 ns 3,14 ns 

GRC x E 8 6 0,33 ns 0,82 ns 3,35 * -0,52 ns -0,54 ns -0,01 ns 114,65 * 2,35 ns 

      C1 x E 4 3 0,49 ns 1,03 ns 4,20 ns -1,35 ns -1,61 ns -0,26 ns 102,73 ns 2,58 ns 

      C2 x E 4 3 0,16 ns 0,60 ns 2,50 ns 0,31 ns 0,53 ns 0,23 ns 126,57 ns 2,12 ns 

TC x GRC 198 198 0,45 ** 0,34 ** 0,66 * -0,56 ** -0,63 ** -0,07 ns 73,07 ** 0,74 ** 

      TC x C1 99 99 0,50 ** 0,50 ** 1,42 ** -0,39 * -0,37 ns 0,03 ns 80,10 ** 0,96 ** 

      TC x C2 99 99 0,41 ** 0,18 ns -0,11 ns -0,73 ** -0,89 ** -0,16 ns 66,04 ** 0,52 ns 

TC x GRC x E 792 594 0,20 ** 0,16 ** 0,37 ** -0,38 ** -0,49 ** -0,11 ** 48,38 ** 0,56 ** 

      TC x C1 x E 396 297 0,24 ** 0,19 ** 0,40 ** -0,29 ** -0,42 ** -0,13 * 48,90 ** 0,60 ** 

      TC x C2 x E 396 297 0,16 ** 0,14 ** 0,33 ** -0,46 ** -0,56 ** -0,10 ns 47,86 ** 0,52 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,42 ** 0,22 * 0,11 ns -0,79 ** -0,93 ** -0,14 ns 66,08 ** 0,55 ns 

Z x E 400 300 0,16 ** 0,14 ** 0,35 ** -0,45 ** -0,55 ** -0,10 ns 48,64 ** 0,53 ** 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 0,39 ** 0,28 ** 0,48 ** -0,40 ** -0,47 ** -0,08 ** 77,12 ** 1,04 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 103. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 
 



 

 

164 ANEXO RR. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter altura da planta (AP) com os caracteres florescimento 
masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter altura da espiga (AE) com os caracteres posição relativa da espiga (PRE), 
FM, FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

APFM APFF APIF AEPRE AEFM AEFF AEIF 
Ambientes (E) 4 3 2.898,36 ns 1.516,17 ns -1.382,20 ns 109,93 ns 1.697,88 ns -189,15 ns -1.887,04 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -0,69 ns -2,83 ns -2,14 ns 0,99 ** 3,55 ns 0,40 ns -3,14 ns 

TC x E 396 297 -12,21 ** -15,36 ** -3,16 ** 0,45 ** -10,61 ** -12,33 ** -1,72 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 37,04 ns -71,19 ns -108,24 ns 3,92 ns -68,80 ns 45,76 ns 114,56 ns 

     GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 102,24 ns -122,48 ns -224,72 ns 7,01 ns -99,12 ns 118,74 ns 217,86 ns 

     GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -28,15 ns -19,91 ns 8,24 ns 0,83 ns -38,47 ns -27,21 ns 11,26 ns 

GRC x E 8 6 12,08 * 4,44 ns -7,64 ns 0,37 * 5,56 ns 4,95 ns -0,61 ns 

      C1 x E 4 3 10,63 ns 9,20 ns -1,43 ns 0,36 ns 4,42 ns 4,27 ns -0,15 ns 

      C2 x E 4 3 13,52 ns -0,33 ns -13,85 ns 0,38 ns 6,71 ns 5,64 ns -1,07 ns 

TC x GRC 198 198 0,29 ns -0,54 ns -0,83 ns 0,19 ** 1,16 ns 0,21 ns -0,95 ns 

      TC x C1 99 99 0,56 ns 0,98 ns 0,43 ns 0,22 ** 1,03 ns 1,27 ns 0,24 ns 

      TC x C2 99 99 0,03 ns -2,06 ns -2,08 * 0,15 ** 1,30 ns -0,84 ns -2,15 ** 

TC x GRC x E 792 594 -1,23 ** -1,55 ** -0,32 ns 0,13 ** -1,14 ** -1,40 ** -0,26 ns 

      TC x C1 x E 396 297 -0,54 ns -0,94 ns -0,41 ns 0,13 ** -0,88 ns -1,27 ** -0,39 ns 

      TC x C2 x E 396 297 -1,92 ** -2,15 ** -0,23 ns 0,13 ** -1,40 ** -1,53 ** -0,14 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,25 ns -2,23 ns -1,98 * 0,16 ** 0,90 ns -1,11 ns -2,01 * 

Z x E 400 300 -1,77 ** -2,13 ** -0,36 ns 0,13 ** -1,32 ** -1,46 ** -0,15 ns 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -2,76 ** -4,00 ** -1,23 ** 0,19 ** -2,19 ** -2,93 ** -0,72 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
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ANEXO SS. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter posição relativa da espiga (PRE) com os caracteres 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF), para as combinações do caráter FM com os caracteres FF e IF e para a combinação entre os 
caracteres FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PREFM b PREFF b PREIF c FMFF FMIF FFIF 
Ambientes (E) 4 3 26,09 ns -626,59 ns -6.526,84 ns 3.416,73 ns -350,34 ns 39,47 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 2,32 ns 1,08 ns -12,46 ns 7,38 ** -0,05 ns 2,05 ** 

TC x E 396 297 -2,63 ** -2,69 ** -0,61 ns 3,00 ** -0,48 ** 1,00 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -51,28 ns 47,69 ns 989,65 ns -11,82 ns -26,14 ns 29,75 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -88,13 ns 105,58 ns 1.937,09 ns -27,60 ns -50,64 ns 60,66 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -14,42 ns -10,20 ns 42,21 ns 3,96 ns -1,64 ns -1,16 ns 

GRC x E 8 6 -0,15 ns 1,50 ns 16,53 ns 0,82 ns -1,07 ns 0,51 ns 

      C1 x E 4 3 -0,17 ns -0,02 ns 1,42 ns 2,04 ns -0,21 ns 0,02 ns 

      C2 x E 4 3 -0,14 ns 3,02 ns 31,63 ns -0,41 ns -1,92 ns 1,01 ns 

TC x GRC 198 198 0,52 ns 0,20 ns -3,22 ns 2,43 ** -0,34 ** 0,73 ** 

      TC x C1 99 99 0,35 ns 0,33 ns -0,14 ns 2,55 ** -0,47 ** 0,59 ** 

      TC x C2 99 99 0,70 ns 0,07 ns -6,30 * 2,31 ** -0,20 ns 0,87 ** 

TC x GRC x E 792 594 -0,33 ** -0,39 ** -0,58 ns 1,13 ** -0,39 ** 0,54 ** 

      TC x C1 x E 396 297 -0,40 * -0,51 ** -1,14 ns 0,97 ** -0,41 ** 0,47 ** 

      TC x C2 x E 396 297 -0,27 ns -0,27 ns -0,01 ns 1,28 ** -0,37 ** 0,62 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,55 ns -0,03 ns -5,82 * 2,33 ** -0,22 ns 0,85 ** 

Z x E 400 300 -0,27 ns -0,24 ns 0,30 ns 1,26 ** -0,38 ** 0,63 ** 

Erro efetivo médio 1.305 1.044 -0,49 ** -0,55 ** -0,29 ns 1,34 ** -0,28 ** 0,64 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
c Produtos médios multiplicados por 103. 
 



 

 

166 ANEXO TT. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter produção de grãos (PG) com os caracteres acamamento e 
quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino 
(FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PGACQ PGPROL PGAP PGAE PGPRE b PGFM PGFF PGIF 
Grupos (S) 1 1 2.292,47 ns 651,78 ns 372.760,74 ns 283.664,18 ns 45.464,20 ns -10.886,90 ns -10.582,91 ns 303,99 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 -328,48 ns 13,73 ns 5.740,95 * 4.813,63 ns 998,99 ns 667,63 ns 457,82 ns -209,82 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -1,06 ns 0,70 ** 71,83 ** 48,22 ** 5,83 * -3,08 ** -4,39 ** -1,31 * 

TC x S 99 99 -0,57 ns 0,15 ** 17,70 ** 14,52 ** 2,23 ** -1,69 ** -1,61 ** 0,08 ns 

TC x E/S 792 594 -0,10 ns 0,17 ** 13,76 ** 9,84 ** 1,56 ** -1,61 ** -1,63 ** -0,02 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -37,39 ns 1,31 ns 145,84 ns 144,66 ns 30,35 ns 53,65 ns 2,65 ns -51,01 ns 

   GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -77,11 ns 2,91 ns 354,21 ns 293,88 ns 47,94 ns 101,57 ns -0,57 ns -102,15 ns 

   GRC1+GRC2 vs 2GRC3(C2) 1 1 2,34 ns -0,28 ns -62,53 ns -4,56 ns 12,76 ns 5,73 ns 5,87 ns 0,13 ns 

GRC x S 2 2 1,70 ns 0,01 ns 6,42 ns 16,08 ns 3,96 ns 2,22 ns 3,47 ns 1,25 ns 

   C1 x S 1 1 2,96 ns 0,07 ns 4,65 ns 24,90 ns 6,48 ns 2,21 ns 6,06 ns 3,85 ns 

   C2 x S 1 1 0,44 ns -0,06 ns 8,19 ns 7,25 ns 1,44 ns 2,22 ns 0,88 ns -1,34 ns 

GRC x E/S 16 12 -0,44 ns 0,12 ** 12,12 ns 5,73 ns -0,57 ns -0,70 ns -1,38 * -0,68 ns 

   C1 x E/S 8 6 -0,84 ns 0,16 ns 17,38 ns 7,55 ns -1,30 ns -1,61 ns -2,49 ns -0,88 ns 

   C2 x E/S 8 6 -0,04 ns 0,09 * 6,86 ns 3,91 ns 0,17 ns 0,21 ns -0,27 ns -0,48 ns 

TC x GRC 198 198 -0,33 ** 0,13 ** 6,57 ** 4,36 ** 0,57 * 0,02 ns -0,39 ** -0,41 ** 

   TC x C1 99 99 -0,29 ns 0,14 ** 7,49 ** 5,17 ** 0,79 * 0,21 ns -0,33 ns -0,55 ** 

   TC x C2 99 99 -0,36 * 0,13 ** 5,66 ** 3,56 ** 0,36 ns -0,18 ns -0,44 * -0,26 * 

TC x GRC x S 198 198 -0,07 ns 0,08 ** 3,06 ** 2,06 ** 0,21 ns -0,50 ** -0,64 ** -0,14 ns 

   TC x C1 x S 99 99 -0,07 ns 0,07 ** 2,45 ** 1,17 ns -0,08 ns -0,52 ** -0,62 ** -0,10 ns 

   TC x C2 x S 99 99 -0,08 ns 0,09 ** 3,67 ** 2,94 ** 0,50 ns -0,47 ** -0,65 ** -0,18 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -0,12 ** 0,06 ** 2,26 ** 1,57 ** 0,25 ** -0,44 ** -0,55 ** -0,11 ** 

   TC x C1 x E/S 792 594 -0,15 ** 0,07 ** 2,47 ** 1,71 ** 0,28 ** -0,46 ** -0,57 ** -0,11 ** 

   TC x C2 x E/S 792 594 -0,08 * 0,06 ** 2,05 ** 1,42 ** 0,22 ** -0,41 ** -0,53 ** -0,12 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,33 * 0,13 ** 4,98 ** 3,48 ** 0,48 ns -0,12 ns -0,38 * -0,26 * 

Z x S 100 100 -0,08 ns 0,09 ** 3,71 ** 2,99 ** 0,51 ns -0,44 ** -0,63 ** -0,19 ns 

Z x E/S 800 600 -0,08 * 0,06 ** 2,10 ** 1,45 ** 0,22 ** -0,41 ** -0,53 ** -0,12 ** 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -0,10 ** 0,08 ** 4,35 ** 3,12 ** 0,50 ** -0,59 ** -0,70 ** -0,11 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
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ANEXO UU. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ) com 
os caracteres prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre 
florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

ACQPROL b ACQAP ACQAE ACQPRE c ACQFM d ACQFF d ACQIF d 
Grupos (S) 1 1 5.902,70 ns 33.758,25 ns 25.689,41 ns 41.173,64 ns -16.888,84 ns -16.417,25 ns 471,58 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 -2.125,89 ns -4.741,74 ns -3.044,85 ns -1.029,15 ns -9.354,26 ns -13.832,36 ns -4.478,09 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 -7,27 ns -1,00 ns 1,50 ns 12,33 ns -9,97 ns -7,55 ns 2,42 ns 

TC x S 99 99 -2,33 ns 0,92 ns -1,31 ns -10,29 ns -4,97 ns -1,09 ns 3,88 ns 

TC x E/S 792 594 -1,44 ns 1,96 ns 2,16 ** 3,92 ns -0,59 ns -1,56 ns -0,97 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -374,96 ns -458,79 ns -376,45 ns -602,03 ns -1.008,75 ns 7,47 ns 1.016,22 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -744,88 ns -906,46 ns -752,09 ns -1.226,76 ns -2.020,92 ns 11,43 ns 2.032,35 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -5,04 ns -11,13 ns -0,81 ns 22,70 ns 3,42 ns 3,50 ns 0,08 ns 

GRC x S 2 2 1,89 ns 3,67 ns 12,26 ns 30,98 ns 3,18 ns -6,00 ns -9,17 ns 

      C1 x S 1 1 6,10 ns 4,03 ns 21,58 ns 56,13 ns -6,19 ns -16,95 ns -10,76 ns 

      C2 x S 1 1 -2,31 ns 3,32 ns 2,94 ns 5,83 ns 12,55 ns 4,96 ns -7,58 ns 

GRC x E/S 16 12 -8,61 ns -6,58 ns -4,26 ns -3,78 ns -0,08 ns -5,56 ns -5,48 ns 

      C1 x E/S 8 6 -14,06 ns -5,77 ns -4,63 ns -6,29 ns 4,60 ns -4,73 ns -9,33 ns 

      C2 x E/S 8 6 -3,17 ns -7,40 ns -3,89 ns -1,27 ns -4,76 ns -6,39 ns -1,63 ns 

TC x GRC 198 198 -2,45 * -2,32 * -0,36 ns 3,41 ns -0,78 ns 0,86 ns 1,64 ns 

      TC x C1 99 99 -1,73 ns -2,56 ns -0,99 ns 0,16 ns -1,26 ns 0,09 ns 1,36 ns 

      TC x C2 99 99 -3,18 * -2,08 ns 0,27 ns 6,66 ns -0,29 ns 1,63 ns 1,92 ns 

TC x GRC x S 198 198 -0,60 ns 0,11 ns -0,07 ns -0,28 ns 0,34 ns 0,99 ns 0,65 ns 

      TC x C1 x S 99 99 -0,62 ns -0,34 ns -0,70 ns -2,01 ns 0,97 ns 1,71 ns 0,75 ns 

      TC x C2 x S 99 99 -0,59 ns 0,56 ns 0,56 ns 1,45 ns -0,29 ns 0,27 ns 0,55 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -0,82 ** 0,01 ns 0,10 ns 0,30 ns 0,29 ns -0,07 ns -0,36 ns 

      TC x C1 x E/S 792 594 -0,86 * -0,62 ns -0,39 ns -0,37 ns 1,33 ** 1,02 ns -0,30 ns 

      TC x C2 x E/S 792 594 -0,78 * 0,65 * 0,58 * 0,97 ns -0,74 ns -1,16 * -0,41 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -3,20 * -2,17 ns 0,26 ns 6,82 ns -0,26 ns 1,64 ns 1,90 ns 

Z x S 100 100 -0,60 ns 0,58 ns 0,59 ns 1,50 ns -0,16 ns 0,31 ns 0,47 ns 

Z x E/S 800 600 -0,80 * 0,57 ns 0,54 * 0,95 ns -0,78 ns -1,21 * -0,42 ns 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -1,18 ** 0,16 ns 0,38 * -0,68 ns 0,42 ns 0,34 ns -0,03 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
c Produtos médios multiplicados por 103. 
d Produtos médios multiplicados por 10. 



 

 

168 ANEXO VV. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter prolificidade (PROL) com os caracteres altura da planta (AP), 
altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter AP 
com os caracteres AE e PRE em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PROLAP PROLAE PROLPRE b PROLFM c PROLFF c PROLIF c APAE APPRE c 
Grupos (S) 1 1 9.597,92 ns 7.303,84 ns 11.706,21 ns -2.282,45 ns -2.218,72 ns 63,73 ns 4.177.155,41 ns 66.949,24 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 169,44 ns 125,26 ns 238,31 ns 171,74 ns 245,89 ns 74,15 ns 59.147,91 ** 1.259,39 * 

Testecrosses (TC) 99 99 3,11 ** 2,04 ** 2,49 ns -2,53 ** -3,64 ** -1,11 ** 857,94 ** 9,07 ** 

TC x S 99 99 0,79 ** 0,50 ** 0,78 ns -1,28 ** -1,12 ** 0,16 ns 218,82 ** 2,95 ** 

TC x E/S 792 594 0,81 ** 0,60 ** 1,19 ** -1,25 ** -1,26 ** -0,02 ns 167,13 ** 2,32 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 17,78 ns 14,24 ns 21,78 ns 37,34 ns -1,29 ns -38,63 ns 1.738,16 ns 25,13 ns 

  GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 34,21 ns 28,39 ns 46,30 ns 76,78 ns -0,43 ns -77,22 ns 3.454,57 ns 56,35 ns 

  GRC1+GRC2 vs 2GRC3(C2) 1 1 1,35 ns 0,10 ns -2,75 ns -2,10 ns -2,15 ns -0,05 ns 21,75 ns -6,08 ns 

GRC x S 2 2 -0,17 ns 0,06 ns 0,29 ns -0,20 ns 0,87 ns 1,06 ns 44,41 ns 0,99 ns 

    C1 x S 1 1 0,10 ns 0,51 ns 1,33 ns 0,81 ns 2,21 ns 1,40 ns 33,87 ns 0,88 ns 

    C2 x S 1 1 -0,43 ns -0,38 ns -0,76 ns -1,21 ns -0,48 ns 0,73 ns 54,94 ns 1,09 ns 

GRC x E/S 16 12 0,97 * 0,52 ns -0,01 ns -0,18 ns -0,24 ns -0,06 ns 127,98 ** 0,06 ns 

    C1 x E/S 8 6 1,23 * 0,63 ns -0,12 ns -0,42 ns -0,10 ns 0,31 ns 160,14 * -1,27 ns 

    C2 x E/S 8 6 0,71 ns 0,41 ns 0,09 ns 0,06 ns -0,37 ns -0,43 ns 95,82 * 1,40 ns 

TC x GRC 198 198 0,34 ** 0,24 ** 0,42 ns -0,07 ns -0,35 ** -0,29 ** 81,09 ** 0,64 ** 

    TC x C1 99 99 0,47 ** 0,40 ** 0,89 ** 0,11 ns -0,31 ns -0,42 ** 86,64 ** 0,79 * 

    TC x C2 99 99 0,21 ns 0,09 ns -0,06 ns -0,25 ns -0,40 * -0,15 ns 75,54 ** 0,49 ns 

TC x GRC x S 198 198 0,16 ** 0,12 ** 0,16 ns -0,41 ** -0,52 ** -0,11 ns 34,12 ** 0,17 ns 

    TC x C1 x S 99 99 0,17 * 0,11 ns 0,11 ns -0,43 ** -0,52 ** -0,10 ns 35,87 ** 0,26 ns 

    TC x C2 x S 99 99 0,16 * 0,13 * 0,21 ns -0,39 ** -0,51 ** -0,12 ns 32,37 ** 0,07 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 0,14 ** 0,10 ** 0,21 ** -0,29 ** -0,37 ** -0,08 ** 34,69 ** 0,25 ** 

    TC x C1 x E/S 792 594 0,15 ** 0,13 ** 0,30 ** -0,28 ** -0,35 ** -0,07 * 39,62 ** 0,34 ** 

    TC x C2 x E/S 792 594 0,12 ** 0,07 ** 0,12 ns -0,29 ** -0,38 ** -0,09 ** 29,76 ** 0,16 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,22 ns 0,09 ns -0,08 ns -0,27 ns -0,41 * -0,15 ns 75,01 ** 0,42 ns 

Z x S 100 100 0,16 ns 0,12 ns 0,20 ns -0,40 ** -0,51 ** -0,11 ns 32,59 ** 0,08 ns 

Z x E/S 800 600 0,12 ** 0,08 ** 0,12 ns -0,29 ** -0,38 ** -0,10 ** 30,42 ** 0,17 ** 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 0,26 ** 0,18 ** 0,32 ** -0,37 ** -0,46 ** -0,07 ** 57,82 ** 0,65 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 103. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 
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ANEXO WW. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter altura da planta (AP) com os caracteres florescimento 
masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter altura da espiga (AE) com os caracteres posição relativa da espiga (PRE), 
FM, FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

APFM APFF APIF AEPRE AEFM AEFF AEIF 
Grupos (S) 1 1 -158.112,69 ns -153.697,73 ns 4.414,96 ns 5.094,72 ns -122.219,23 ns -118.806,52 ns 3.412,71 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 5.629,62 ns 5.813,82 ns 184,20 ns 150,46 ** 5.550,40 ns 5.276,87 ns -273,53 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 10,18 ns 15,41 ns 5,23 ns 1,27 ** 9,39 ns 10,37 ns 0,99 ns 

TC x S 99 99 -10,75 ** -14,30 ** -3,56 ns 0,42 ** -8,57 ** -11,31 ** -2,74 ns 

TC x E/S 792 594 -12,12 ** -12,74 ** -0,62 ns 0,33 ** -10,08 ** -11,13 ** -1,06 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 403,84 ns -25,34 ns -429,18 ns 2,32 ns 351,78 ns -4,57 ns -356,35 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 852,51 ns -4,82 ns -857,33 ns 4,68 ns 708,58 ns -4,01 ns -712,59 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -44,83 ns -45,85 ns -1,03 ns -0,04 ns -5,02 ns -5,13 ns -0,12 ns 

GRC x S 2 2 4,22 ns 5,82 ns 1,60 ns 0,28 ns 13,73 ns 22,05 ns 8,32 ns 

      C1 x S 1 1 3,54 ns 9,70 ns 6,16 ns 0,47 ns 14,19 ns 38,85 ns 24,66 ns 

      C2 x S 1 1 4,90 ns 1,94 ns -2,96 ns 0,10 ns 13,27 ns 5,25 ns -8,02 ns 

GRC x E/S 16 12 -2,88 ns 2,60 ns 5,48 ns 0,25 ** -0,17 ns 3,33 ns 3,50 ns 

      C1 x E/S 8 6 -12,06 ns 5,19 ns 17,25 ns 0,22 ns -4,83 ns 10,01 ns 14,84 ns 

      C2 x E/S 8 6 6,31 ns 0,01 ns -6,30 ns 0,28 * 4,49 ns -3,34 ns -7,83 ns 

TC x GRC 198 198 3,90 ** 2,16 ns -1,75 * 0,19 ** 2,09 * 1,30 ns -0,80 ns 

      TC x C1 99 99 5,53 ** 2,54 ns -2,99 * 0,18 ** 2,34 ns 1,06 ns -1,27 ns 

      TC x C2 99 99 2,28 ns 1,78 ns -0,50 ns 0,19 ** 1,85 ns 1,54 ns -0,32 ns 

TC x GRC x S 198 198 -0,92 ns -1,13 ns -0,21 ns 0,12 ** -1,14 * -1,57 ** -0,43 ns 

      TC x C1 x S 99 99 0,00 ns -0,16 ns -0,15 ns 0,13 ** -0,70 ns -1,10 ns -0,40 ns 

      TC x C2 x S 99 99 -1,83 * -2,10 * -0,27 ns 0,12 ** -1,58 * -2,03 ** -0,45 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -1,66 ** -1,87 ** -0,21 ns 0,11 ** -1,29 ** -1,53 ** -0,24 ns 

      TC x C1 x E/S 792 594 -1,20 ** -1,27 ** -0,07 ns 0,11 ** -1,23 ** -1,34 ** -0,11 ns 

      TC x C2 x E/S 792 594 -2,11 ** -2,47 ** -0,36 ns 0,10 ** -1,35 ** -1,71 ** -0,36 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 1,81 ns 1,30 ns -0,51 ns 0,19 ** 1,78 ns 1,47 ns -0,31 ns 

Z x S 100 100 -1,76 ns -2,05 * -0,29 ns 0,12 ** -1,43 ns -1,96 ** -0,53 ns 

Z x E/S 800 600 -2,03 ** -2,45 ** -0,42 ns 0,10 ** -1,29 ** -1,73 ** -0,43 ns 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -3,42 ** -4,01 ** -0,58 ** 0,15 ** -2,82 ** -3,40 ** -0,57 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 



 

 

170 ANEXO XX. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter posição relativa da espiga (PRE) com os caracteres 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF), para as combinações do caráter FM com os caracteres FF e IF e para a combinação entre os 
caracteres FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PREFM b PREFF b PREIF b FMFF FMIF FFIF 
Grupos (S) 1 1 -19.858,91 ns -19.304,39 ns 554,52 ns 5.018,45 ns -144,15 ns -140,13 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 921,43 ns 659,28 ns -262,14 ns 3.589,73 * -221,05 ns 81,99 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 1,28 ns 0,31 ns -0,97 ns 10,62 ** -0,65 ns 2,68 ** 

TC x S 99 99 -1,24 ns -1,64 * -0,40 ns 3,16 ** -1,00 ** 0,43 ns 

TC x E/S 792 594 -2,15 ** -2,53 ** -0,39 * 2,70 ** -0,70 ** 1,00 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 56,12 ns 3,86 ns -52,26 ns 1,84 ns -122,74 ns 0,75 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 104,12 ns -0,59 ns -104,70 ns -1,38 ns -245,59 ns 1,39 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 8,13 ns 8,31 ns 0,19 ns 5,06 ns 0,11 ns 0,12 ns 

GRC x S 2 2 5,00 ns 7,11 ns 2,11 ns 1,75 ns -1,04 ns 0,71 ns 

      C1 x S 1 1 4,38 ns 12,00 ns 7,62 ns 1,51 ns 0,96 ns 2,62 ns 

      C2 x S 1 1 5,61 ns 2,22 ns -3,39 ns 1,99 ns -3,05 ns -1,21 ns 

GRC x E/S 16 12 1,28 ns 0,76 ns -0,52 ns 0,68 ns -2,28 * 1,17 ns 

      C1 x E/S 8 6 1,03 ns 2,73 ns 1,70 ns 0,47 ns -3,40 ns 2,24 ns 

      C2 x E/S 8 6 1,53 ns -1,20 ns -2,73 ns 0,90 ns -1,15 ns 0,10 ns 

TC x GRC 198 198 0,02 ns 0,06 ns 0,04 ns 1,60 ** -0,47 ** 0,76 ** 

      TC x C1 99 99 -0,33 ns -0,24 ns 0,09 ns 1,57 ** -0,61 ** 0,76 ** 

      TC x C2 99 99 0,38 ns 0,37 ns -0,01 ns 1,62 ** -0,33 * 0,77 ** 

TC x GRC x S 198 198 -0,34 ns -0,52 * -0,18 ns 1,08 ** -0,34 ** 0,51 ** 

      TC x C1 x S 99 99 -0,34 ns -0,52 ns -0,18 ns 1,11 ** -0,23 * 0,65 ** 

      TC x C2 x S 99 99 -0,34 ns -0,51 ns -0,18 ns 1,04 ** -0,45 ** 0,37 ** 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -0,26 ** -0,36 ** -0,10 ns 0,91 ** -0,36 ** 0,53 ** 

      TC x C1 x E/S 792 594 -0,36 ** -0,45 ** -0,09 ns 0,87 ** -0,35 ** 0,55 ** 

      TC x C2 x E/S 792 594 -0,16 ns -0,26 * -0,10 ns 0,95 ** -0,37 ** 0,51 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,45 ns 0,45 ns -0,01 ns 1,66 ** -0,32 * 0,76 ** 

Z x S 100 100 -0,28 ns -0,49 ns -0,21 ns 1,05 ** -0,47 ** 0,35 ** 

Z x E/S 800 600 -0,14 ns -0,27 * -0,13 ns 0,95 ** -0,38 ** 0,50 ** 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -0,58 ** -0,76 ** -0,17 ** 1,20 ** -0,37 ** 0,49 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
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ANEXO YY. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter produção de grãos (PG) com os caracteres acamamento e 
quebramento de plantas (ACQ), prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino 
(FF) e intervalo entre florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PGACQ PGPROL b PGAP PGAE PGPRE c PGFM PGFF PGIF 
Grupos (S) 1 1 -771,86 ns 2.413,24 ns 278.672,44 ns 225.181,61 ns 35.940,94 ns -6.704,06 ns -6.221,38 ns 482,68 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 -29,43 ns 127,30 ns 5.718,37 * 5.257,04 * 1.085,75 ns 1.048,46 ns 777,08 ns -271,38 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 0,24 ns 3,15 ** 33,99 ** 27,85 ** 4,63 ** -1,06 ns -2,28 ** -1,22 ** 

TC x S 99 99 -0,12 ns 1,84 ** 14,17 ** 10,74 ** 1,28 * -1,23 ** -1,90 ** -0,67 ** 

TC x E/S 792 594 -0,13 ns 1,41 ** 10,58 ** 7,53 ** 1,08 ** -0,93 ** -1,05 ** -0,12 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -75,55 ns 76,60 ns 123,22 ns -280,06 ns -172,03 ns 24,32 ns -68,39 ns -92,70 ns 

   GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -158,87 ns 130,37 ns 218,90 ns -629,95 ns -372,67 ns 62,10 ns -127,98 ns -190,08 ns 

   GRC1+GRC2 vs 2GRC3(C2) 1 1 7,76 ns 22,83 ns 27,54 ns 69,84 ns 28,60 ns -13,47 ns -8,80 ns 4,67 ns 

GRC x S 2 2 11,36 ns 7,92 ns -19,21 ns -20,50 ns 5,61 ns -6,18 ns -6,50 ns -0,32 ns 

   C1 x S 1 1 23,39 ns 14,22 ns -37,42 ns -36,64 ns 14,60 ns -11,71 ns -12,82 ns -1,12 ns 

   C2 x S 1 1 -0,66 ns 1,63 ns -1,00 ns -4,35 ns -3,38 ns -0,66 ns -0,18 ns 0,48 ns 

GRC x E/S 16 12 -0,04 ns 1,91 ** 0,56 ns 5,21 ns 2,68 ns -0,89 ns 0,08 ns 0,97 ns 

   C1 x E/S 8 6 -0,19 ns 3,13 * -2,09 ns 4,78 ns 3,07 ns -2,23 ns -0,37 ns 1,87 ns 

   C2 x E/S 8 6 0,11 ns 0,70 * 3,22 ns 5,64 ns 2,29 ns 0,45 ns 0,53 ns 0,08 ns 

TC x GRC 198 198 -0,20 ns 1,30 ** 4,57 ** 3,63 ** 0,63 * -0,42 ** -0,59 ** -0,17 ns 

   TC x C1 99 99 -0,09 ns 1,38 ** 6,98 ** 6,42 ** 1,39 ** -0,27 ns -0,47 ns -0,20 ns 

   TC x C2 99 99 -0,32 * 1,22 ** 2,15 ns 0,83 ns -0,13 ns -0,56 ** -0,71 ** -0,15 ns 

TC x GRC x S 198 198 -0,11 ns 0,68 ** 2,54 ** 2,01 ** 0,24 ns -0,35 ** -0,52 ** -0,17 ** 

   TC x C1 x S 99 99 -0,08 ns 0,69 ** 2,34 ** 2,19 ** 0,44 ns -0,37 ** -0,42 ** -0,05 ns 

   TC x C2 x S 99 99 -0,13 ns 0,67 ** 2,75 ** 1,84 * 0,05 ns -0,33 ** -0,62 ** -0,29 ** 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -0,09 ** 0,61 ** 1,69 ** 1,23 ** 0,20 ** -0,35 ** -0,46 ** -0,11 ** 

   TC x C1 x E/S 792 594 -0,12 ** 0,60 ** 1,66 ** 1,24 ** 0,22 ** -0,35 ** -0,45 ** -0,10 ** 

   TC x C2 x E/S 792 594 -0,06 ns 0,63 ** 1,71 ** 1,21 ** 0,18 * -0,34 ** -0,46 ** -0,12 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 -0,24 ns 1,43 ** 2,41 ns 1,52 ns 0,16 ns -0,69 ** -0,80 ** -0,10 ns 

Z x S 100 100 -0,14 ns 0,68 ** 2,71 ** 1,78 * 0,02 ns -0,33 ** -0,62 ** -0,28 ** 

Z x E/S 800 600 -0,06 ns 0,63 ** 1,73 ** 1,26 ** 0,20 ** -0,33 ** -0,45 ** -0,12 ** 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -0,09 ** 0,70 ** 3,44 ** 2,45 ** 0,35 ** -0,41 ** -0,54 ** -0,13 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 10. 
c Produtos médios multiplicados por 102. 
 



 

 

172 ANEXO ZZ. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter acamamento e quebramento de plantas (ACQ) com os 
caracteres prolificidade (PROL), altura da planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre 
florescimentos (IF) em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

ACQPROL b ACQAP ACQAE ACQPRE b ACQFM c ACQFF c ACQIF c 
Grupos (S) 1 1 -1.225,72 ns -14.154,23 ns -11.437,34 ns -1.825,50 ns -2.287,14 ns -2.122,47 ns 164,67 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 -549,54 ns -2.422,36 ns -1.331,72 ns 248,29 ns -9.501,57 ns -14.540,07 ns -5.038,50 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 4,79 ns 2,63 ns 3,56 ns 1,29 ns 3,45 ns 2,87 ns -0,58 ns 

TC x S 99 99 1,83 ns 6,70 * 3,58 ns -0,10 ns -3,41 ns -3,57 ns -0,15 ns 

TC x E/S 792 594 -1,11 ns 1,39 ns 1,63 * 0,44 * -2,80 * -2,55 ns 0,25 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -596,20 ns -102,66 ns 330,70 ns 192,63 ns -297,60 ns 517,24 ns 814,84 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -1.300,39 ns -218,35 ns 628,37 ns 371,73 ns -524,39 ns 1.080,74 ns 1.605,14 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 107,99 ns 13,03 ns 33,04 ns 13,53 ns -70,80 ns -46,26 ns 24,54 ns 

GRC x S 2 2 43,31 ns -11,63 ns -11,15 ns 4,81 ns -15,17 ns -17,95 ns -2,78 ns 

      C1 x S 1 1 88,93 ns -23,40 ns -22,92 ns 9,13 ns -33,60 ns -36,80 ns -3,20 ns 

      C2 x S 1 1 -2,32 ns 0,14 ns 0,62 ns 0,48 ns 3,25 ns 0,90 ns -2,35 ns 

GRC x E/S 16 12 -3,27 ns 4,71 ns 2,99 ns 0,29 ns 0,96 ns 0,91 ns -0,05 ns 

      C1 x E/S 8 6 -6,75 ns 6,00 ns 2,13 ns -0,43 ns 0,18 ns -1,25 ns -1,43 ns 

      C2 x E/S 8 6 0,22 ns 3,42 ns 3,85 ns 1,00 ns 1,74 ns 3,07 ns 1,32 ns 

TC x GRC 198 198 -3,60 ** -1,24 ns 0,20 ns 0,41 ns -0,41 ns -0,38 ns 0,02 ns 

      TC x C1 99 99 -3,49 ns -1,91 ns -1,47 ns -0,21 ns -2,62 ns -3,94 ns -1,32 ns 

      TC x C2 99 99 -3,71 * -0,56 ns 1,88 ns 1,03 * 1,81 ns 3,18 ns 1,37 ns 

TC x GRC x S 198 198 -0,34 ns -0,99 ns -0,32 ns 0,08 ns 0,54 ns 1,51 ns 0,97 ns 

      TC x C1 x S 99 99 -0,28 ns -1,04 ns -0,68 ns -0,15 ns 0,80 ns 2,02 ns 1,22 ns 

      TC x C2 x S 99 99 -0,40 ns -0,95 ns 0,04 ns 0,31 ns 0,29 ns 1,00 ns 0,72 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -0,62 * 0,12 ns 0,28 ns 0,10 ns 0,38 ns 0,66 ns 0,29 ns 

      TC x C1 x E/S 792 594 -1,02 * 0,03 ns 0,27 ns 0,11 ns 0,49 ns 0,82 ns 0,33 ns 

      TC x C2 x E/S 792 594 -0,22 ns 0,21 ns 0,30 ns 0,09 ns 0,26 ns 0,51 ns 0,25 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 -2,60 ns -0,43 ns 2,19 ns 1,15 ** 1,08 ns 2,68 ns 1,60 ns 

Z x S 100 100 -0,42 ns -0,94 ns 0,05 ns 0,31 ns 0,31 ns 1,00 ns 0,69 ns 

Z x E/S 800 600 -0,21 ns 0,24 ns 0,34 ns 0,10 ns 0,28 ns 0,54 ns 0,26 ns 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -0,79 ** 0,19 ns 0,22 ns -0,15 * 0,02 ns 0,20 ns 0,27 ns 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 
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ANEXO AAA. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter prolificidade (PROL) com os caracteres altura da 
planta (AP), altura da espiga (AE), posição relativa da espiga (PRE), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações 
do caráter AP com os caracteres AE e PRE em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PROLAP PROLAE PROLPRE b PROLFM c PROLFF c PROLIF c APAE APPRE c 
Grupos (S) 1 1 4.425,35 ns 3.575,91 ns 5.707,46 ns -821,70 ns -762,54 ns 59,16 ns 4.129.331,71 ns 65.907,72 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 160,30 ns 134,31 ns 267,49 ns 233,24 ns 244,48 ns 11,24 ns 64.384,57 ** 1.352,89 * 

Testecrosses (TC) 99 99 1,81 ** 1,75 ** 3,88 ** -1,04 ns -1,99 ** -0,95 ** 706,24 ** 8,55 ** 

TC x S 99 99 1,30 ** 1,05 ** 1,69 ** -1,42 ** -1,76 ** -0,34 ns 211,79 ** 3,24 ** 

TC x E/S 792 594 0,71 ** 0,51 ** 0,85 ** -0,66 ** -0,83 ** -0,17 * 173,20 ** 2,09 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 10,88 ns -20,92 ns -132,62 ns 16,77 ns -58,62 ns -75,39 ns -374,27 ns -23,21 ns 

  GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 17,92 ns -51,56 ns -305,04 ns 51,27 ns -105,66 ns -156,94 ns -865,81 ns -51,22 ns 

  GRC1+GRC2 vs 2GRC3(C2) 1 1 3,83 ns 9,72 ns 39,81 ns -17,73 ns -11,58 ns 6,15 ns 117,28 ns 4,80 ns 

GRC x S 2 2 -0,73 ns -0,77 ns 2,18 ns -2,41 ns -2,51 ns -0,10 ns 18,80 ns -0,69 ns 

    C1 x S 1 1 -1,42 ns -1,39 ns 5,55 ns -4,50 ns -4,93 ns -0,43 ns 36,67 ns -1,46 ns 

    C2 x S 1 1 -0,04 ns -0,15 ns -1,18 ns -0,32 ns -0,09 ns 0,23 ns 0,94 ns 0,07 ns 

GRC x E/S 16 12 0,11 ns 0,53 ns 2,46 * -0,49 ns 0,16 ns 0,65 ns 101,36 ** 1,99 * 

    C1 x E/S 8 6 0,27 ns 0,86 ns 3,74 * -1,43 ns -0,08 ns 1,35 ns 69,71 * 1,73 ns 

    C2 x E/S 8 6 -0,06 ns 0,19 ns 1,18 ns 0,46 ns 0,41 ns -0,04 ns 133,02 * 2,26 ns 

TC x GRC 198 198 0,49 ** 0,43 ** 0,88 * -0,32 ns -0,40 * -0,07 ns 106,11 ** 1,10 ** 

    TC x C1 99 99 0,65 ** 0,69 ** 1,77 ** -0,21 ns -0,20 ns 0,01 ns 124,76 ** 1,38 ** 

    TC x C2 99 99 0,33 * 0,18 ns -0,02 ns -0,44 ns -0,60 * -0,16 ns 87,46 ** 0,84 * 

TC x GRC x S 198 198 0,24 ** 0,19 ** 0,31 ns -0,32 ** -0,50 ** -0,18 ** 60,83 ** 0,59 ** 

    TC x C1 x S 99 99 0,20 * 0,20 ** 0,48 * -0,31 ** -0,36 ** -0,05 ns 54,94 ** 0,57 ** 

    TC x C2 x S 99 99 0,28 ** 0,18 * 0,13 ns -0,33 ** -0,64 ** -0,31 ** 66,71 ** 0,61 ** 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 0,11 ** 0,10 ** 0,21 ** -0,35 ** -0,45 ** -0,10 ** 45,47 ** 0,37 ** 

    TC x C1 x E/S 792 594 0,12 ** 0,10 ** 0,24 ** -0,30 ** -0,38 ** -0,08 * 48,05 ** 0,37 ** 

    TC x C2 x E/S 792 594 0,10 ** 0,09 ** 0,19 * -0,39 ** -0,51 ** -0,12 ** 42,88 ** 0,36 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 0,36 * 0,27 ns 0,38 ns -0,62 * -0,71 ** -0,09 ns 87,76 ** 0,88 * 

Z x S 100 100 0,27 ** 0,18 * 0,12 ns -0,33 ** -0,63 ** -0,30 ** 66,05 ** 0,60 ** 

Z x E/S 800 600 0,10 ** 0,09 ** 0,20 * -0,38 ** -0,50 ** -0,12 ** 43,78 ** 0,38 ** 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 0,25 ** 0,18 ** 0,29 ** -0,32 ** -0,43 ** -0,11 ** 64,74 ** 0,67 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 103. 
c Produtos médios multiplicados por 10. 



 

 

174 ANEXO BBB. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter altura da planta (AP) com os caracteres florescimento 
masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF) e para as combinações do caráter altura da espiga (AE) com os caracteres posição relativa da espiga (PRE), 
FM, FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

APFM APFF APIF AEPRE AEFM AEFF AEIF 
Grupos (S) 1 1 -117.913,57 ns -109.424,05 ns 8.489,53 ns 5.325,68 ns -96.989,65 ns -90.006,61 ns 6.983,05 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 7.796,87 ns 7.216,21 ns -580,66 ns 158,46 ** 8.338,75 ns 7.296,02 ns -1.042,73 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 19,80 * 15,62 ns -4,18 ns 1,53 ** 25,57 ** 16,84 ns -8,73 * 

TC x S 99 99 -13,46 ** -18,29 ** -4,83 * 0,46 ** -10,92 ** -13,80 ** -2,89 ns 

TC x E/S 792 594 -11,63 ** -12,51 ** -0,88 ns 0,35 ** -10,35 ** -10,97 ** -0,62 ns 

Gerações de RC (GRC) 2 2 36,14 ns -112,82 ns -148,96 ns 7,98 ns -121,68 ns 179,99 ns 301,67 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 100,53 ns -207,18 ns -307,71 ns 14,74 ns -191,20 ns 394,05 ns 585,26 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -28,24 ns -18,45 ns 9,79 ns 1,22 ns -52,15 ns -34,07 ns 18,08 ns 

GRC x S 2 2 11,30 ns 10,53 ns -0,78 ns -0,06 ns 11,12 ns 10,34 ns -0,78 ns 

      C1 x S 1 1 18,08 ns 19,80 ns 1,72 ns -0,14 ns 17,75 ns 19,44 ns 1,69 ns 

      C2 x S 1 1 4,53 ns 1,25 ns -3,28 ns 0,03 ns 4,49 ns 1,24 ns -3,25 ns 

GRC x E/S 16 12 3,14 ns 2,21 ns -0,94 ns 0,34 ** -1,96 ns 5,31 ns 7,27 ns 

      C1 x E/S 8 6 6,19 ns 8,97 ns 2,78 ns 0,28 ** -1,68 ns 7,76 ns 9,44 ns 

      C2 x E/S 8 6 0,10 ns -4,56 ns -4,65 ns 0,39 * -2,24 ns 2,86 ns 5,10 ns 

TC x GRC 198 198 4,94 ** 4,43 ** -0,51 ns 0,30 ** 6,08 ** 5,83 ** -0,25 ns 

      TC x C1 99 99 5,93 * 6,78 ** 0,85 ns 0,36 ** 6,83 ** 7,94 ** 1,11 ns 

      TC x C2 99 99 3,95 * 2,08 ns -1,87 ns 0,25 ** 5,33 ** 3,73 * -1,60 ns 

TC x GRC x S 198 198 -1,13 ns -0,77 ns 0,36 ns 0,14 ** -1,18 ns -1,44 * -0,26 ns 

      TC x C1 x S 99 99 -0,71 ns -0,14 ns 0,57 ns 0,15 ** -0,58 ns -0,89 ns -0,31 ns 

      TC x C2 x S 99 99 -1,55 ns -1,40 ns 0,15 ns 0,14 ** -1,77 ns -1,99 ns -0,22 ns 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -1,50 ** -1,44 ** 0,07 ns 0,12 ** -1,30 ** -1,16 ** 0,14 ns 

      TC x C1 x E/S 792 594 -1,46 ** -0,96 * 0,50 ns 0,12 ** -1,37 ** -0,87 ** 0,50 ns 

      TC x C2 x E/S 792 594 -1,55 ** -1,91 ** -0,37 ns 0,12 ** -1,23 ** -1,44 ** -0,21 ns 

Epistasia total (Z) 100 100 3,63 ns 1,87 ns -1,76 ns 0,26 ** 4,76 ** 3,35 ns -1,41 ns 

Z x S 100 100 -1,49 ns -1,38 ns 0,11 ns 0,14 ** -1,71 ns -1,96 ns -0,25 ns 

Z x E/S 800 600 -1,53 ** -1,94 ** -0,41 ns 0,12 ** -1,24 ** -1,40 ** -0,16 ns 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -2,80 ** -3,53 ** -0,72 ** 0,16 ** -2,33 ** -2,74 ** -0,39 * 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
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ANEXO CCC. Produtos médios e respectivas significâncias das análises de covariâncias conjuntas para as combinações do caráter posição relativa da espiga (PRE) com os caracteres 
florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e intervalo entre florescimentos (IF), para as combinações do caráter FM com os caracteres FF e IF e para a combinação entre os 
caracteres FF e IF em testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2), entre os grupos de ambientes (EG) 

FC GL GL a 
Produtos médios 

PREFM b PREFF b PREIF b FMFF FMIF FFIF 
Grupos (S) 1 1 -15.798,15 ns -14.660,72 ns 1.137,43 ns 2.739,09 ns -212,51 ns -197,21 ns 

Ambientes/S (E/S) 8 6 1.587,86 ns 1.192,60 ns -395,26 ns 4.601,96 * -808,43 ns -423,88 ns 

Testecrosses (TC) 99 99 7,14 ** 3,70 ns -3,44 ** 10,61 ** -0,92 ns 1,90 ** 

TC x S 99 99 -1,88 ** -1,49 * 0,39 ns 2,85 ** -0,48 ns 1,51 ** 

TC x E/S 792 594 -2,11 ** -2,19 ** -0,08 ns 2,57 ** -0,89 ** 0,96 ** 

Gerações de RC (GRC) 2 2 -71,85 ns 118,96 ns 190,81 ns -20,28 ns -39,77 ns 75,07 ns 

      GRC1 vs GRC2 (C1) 1 1 -122,24 ns 251,94 ns 374,18 ns -50,13 ns -74,46 ns 153,45 ns 

      GRC1+GRC2 vs 2GRC3 (C2) 1 1 -21,47 ns -14,02 ns 7,44 ns 9,57 ns -5,08 ns -3,32 ns 

GRC x S 2 2 -0,37 ns -1,00 ns -0,63 ns 1,92 ns 0,08 ns 0,16 ns 

      C1 x S 1 1 -2,19 ns -2,40 ns -0,21 ns 3,77 ns 0,33 ns 0,36 ns 

      C2 x S 1 1 1,44 ns 0,40 ns -1,04 ns 0,06 ns -0,17 ns -0,05 ns 

GRC x E/S 16 12 -1,39 ns 2,17 ns 3,56 * 1,70 * -1,49 ns 1,10 ns 

      C1 x E/S 8 6 -2,02 ns 1,61 ns 3,63 ns 3,17 ns -1,80 ns 1,09 ns 

      C2 x E/S 8 6 -0,76 ns 2,73 ns 3,49 ns 0,22 ns -1,19 ns 1,11 ns 

TC x GRC 198 198 1,49 ** 1,45 ** -0,04 ns 2,92 ** -0,62 ** 0,69 ** 

      TC x C1 99 99 1,49 * 1,77 * 0,28 ns 3,10 ** -0,64 ** 0,72 ** 

      TC x C2 99 99 1,50 ** 1,14 * -0,36 ns 2,74 ** -0,60 ** 0,67 ** 

TC x GRC x S 198 198 -0,30 ns -0,55 * -0,25 ns 1,00 ** -0,34 ** 0,63 ** 

      TC x C1 x S 99 99 -0,18 ns -0,48 ns -0,31 ns 0,89 ** -0,37 ** 0,55 ** 

      TC x C2 x S 99 99 -0,42 ns -0,62 * -0,20 ns 1,11 ** -0,31 * 0,72 ** 

TC x GRC x E/S 1.584 1.188 -0,25 ** -0,23 ** 0,02 ns 0,90 ** -0,47 ** 0,57 ** 

      TC x C1 x E/S 792 594 -0,29 ** -0,24 * 0,05 ns 0,84 ** -0,57 ** 0,53 ** 

      TC x C2 x E/S 792 594 -0,22 * -0,22 ns -0,01 ns 0,96 ** -0,38 ** 0,60 ** 

Epistasia total (Z) 100 100 1,27 * 0,99 ns -0,28 ns 2,81 ** -0,65 ** 0,63 ** 

Z x S 100 100 -0,40 ns -0,61 * -0,21 ns 1,10 ** -0,30 * 0,71 ** 

Z x E/S 800 600 -0,22 * -0,19 ns 0,03 ns 0,96 ** -0,39 ** 0,61 ** 

Erro efetivo médio 2.610 2.088 -0,42 ** -0,45 ** 0,01 ns 1,12 ** -0,41 ** 0,62 ** 

ns, * e ** não significativo, significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste de Pillai adaptado por Silva (2015), respectivamente.  
a GL para produtos médios envolvendo os caracteres de florescimento. 
b Produtos médios multiplicados por 102. 



 

 

176 ANEXO DDD. Testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para dois ou mais caracteres para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), 
testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) 

Planta F2 Caracteres PG  ACQ  PROL  AP  AE  PRE  FM  FF  IF  
48 3     0,14 *       -3,25 ** -2,63 *   
69 3       -14,10 * -15,60 ** -0,03 *       
97 3 -2,33 *   -0,19 **     -0,04 *       
110 3       13,80 *     -2,25 * -2,25 *   
1 2       18,40 ** 11,60 *         
13 2 3,13 **   0,32 **             
16 2     0,16 *   13,30 *         
17 2         12,30 *     2,13 *   
21 2       -16,00 *   0,04 *       
49 2 1,96 *   0,17 *             
60 2             -2,50 * -2,13 *   
64 2 -2,50 **       -12,20 *         
79 2 -2,07 *             -2,88 **   

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos (t ha-1), acamamento e quebramento de plantas (%), prolificidade (esp pl-1), altura da 
planta (cm), altura da espiga (cm), posição relativa da espiga, florescimento masculino (dias), florescimento feminino (dias) e intervalo entre florescimentos (dias), respectivamente. 
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ANEXO EEE. Testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para dois ou mais caracteres para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE), 
testecrosses provenientes do testador L-02-03D (TC1) 

Planta F2 Caracteres PG  ACQ  PROL  AP  AE  PRE  FM  FF  IF  
59 3 -1,80 *     -17,60 * -12,00 *         
93 3       15,90 * 15,10 * 0,04 *       
5 2         -13,80 * -0,05 *       
29 2       19,90 ** 14,40 *         
44 2 1,83 *   0,19 *             
78 2 -1,92 *   -0,23 **             
87 2       20,00 *   -0,04 *       

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos (t ha-1), acamamento e quebramento de plantas (%), prolificidade (esp pl-1), altura da 
planta (cm), altura da espiga (cm), posição relativa da espiga, florescimento masculino (dias), florescimento feminino (dias) e intervalo entre florescimentos (dias), respectivamente. 
 



 

 

178 ANEXO FFF. Testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para dois ou mais caracteres para o grupo de ambientes sem estresse hídrico (SE), 
testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2) 

Planta F2 Caracteres PG  ACQ  PROL  AP  AE  PRE  FM  FF  IF  
37 4 -1,78 *     -17,30 * -15,50 **   -2,75 **     
76 4 1,73 *     18,70 ** 25,40 ** 0,06 **       
100 4 1,97 *   0,22 **       -2,13 * -2,63 *   
40 3         19,90 ** 0,06 ** -2,88 **     
48 3     0,16 * 14,80 *       -3,50 **   
70 3 1,95 *           -2,38 * -3,63 **   
98 3       18,00 ** 19,10 ** 0,04 *       
11 2       -15,10 * -14,00 *         
19 2             3,38 * 2,25 *   
34 2       -16,60 * -16,80 **         
45 2 3,11 **   0,41 **             
49 2         -14,80 ** -0,05 **       
60 2         14,50 * 0,05 **       
69 2       -13,90 * -14,80 *         
82 2 2,25 **   0,18 *             
88 2     -0,16 *       2,25 *     
90 2           0,04 * 2,38 *     
93 2       16,30 * 15,00 *         
103 2         12,60 * 0,04 *       
104 2     0,18 * 15,30 *           

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos (t ha-1), acamamento e quebramento de plantas (%), prolificidade (esp pl-1), altura da 
planta (cm), altura da espiga (cm), posição relativa da espiga, florescimento masculino (dias), florescimento feminino (dias) e intervalo entre florescimentos (dias), respectivamente. 
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ANEXO GGG. Testecrosses de plantas F2 com efeitos epistáticos significativos simultaneamente para dois ou mais caracteres para o grupo de ambientes com estresse hídrico (CE), 
testecrosses provenientes do testador L-04-05F (TC2) 

Planta F2 Caracteres PG  ACQ  PROL  AP  AE  PRE  FM  FF  IF  
45 3 1,50 *   0,38 **       -2,38 *     
6 2             2,25 * 3,13 **   
8 2     0,18 *         -2,50 *   
10 2 -1,58 *             2,88 *   
23 2             -3,50 ** -4,38 **   
49 2     0,19 *         -3,13 *   
69 2     0,19 *         -3,00 *   
74 2             -3,25 * -4,38 **   
78 2 2,36 **   0,22 **             
91 2 -1,73 *             2,75 *   
97 2     0,27 **       -2,87 **     
104 2 1,79 **             -2,50 *   

* e ** significativo a 0,05 e 0,01 de probabilidade pelo teste t, respectivamente. 
PG, ACQ, PROL, AP, AE, PRE, FM, FF e IF referem-se aos caracteres produção de grãos (t ha-1), acamamento e quebramento de plantas (%), prolificidade (esp pl-1), altura da 
planta (cm), altura da espiga (cm), posição relativa da espiga, florescimento masculino (dias), florescimento feminino (dias) e intervalo entre florescimentos (dias), respectivamente. 
 




