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Na cultura do milho, o caráter stay-green (SG) ou senescência retardada refere-se à manutenção 

da coloração verde das plantas mesmo após o enchimento dos grãos. Este caráter está associado 

ao aumento da produtividade, à resistência à seca e acamamento e quebramento de plantas. O 

objetivo deste trabalho foi estudar a herança do caráter stay-green utilizando o delineamento 

dialélico. Para isso, foram realizados cruzamentos envolvendo 10 linhagens de cada população 

IG3 e IG4 do Programa de Melhoramento de Milho (ESALQ/USP). Os 100 híbridos simples 

foram avaliados em delineamento látice 10x10, com duas repetições em quatro ambientes. O 

caráter stay-green foi avaliado cerca de 120 dias após a semeadura por meio de uma escala de 

notas de 1 a 5, sendo 1 alto e 5 baixo stay-green. O florescimento feminino foi utilizado para 

corrigir as diferenças de maturação dos híbridos. Análises de variâncias foram realizadas 

utilizando o PROC GLM do SAS e as estimativas das capacidades gerais (CGC) e específicas  

(CEC) de combinação foram estimadas utilizando-se de fórmulas da literatura. A média geral 

dos híbridos foi de 3,26 enquanto as médias dos ambientes variaram de 2,06 a 4,15. Os 

intervalos de confiança indicaram que dois dos quatro ambientes analisados diferiram 

significativamente dos demais. Na análise de variância conjunta foram detectadas diferenças 

altamente significativas para ambientes e híbridos, e não significativa para interação entre 

híbridos e ambientes, indicando diferenças entre os ambientes de avaliação e no desempenho dos 

híbridos além de consistência do comportamento destes nos diferentes ambientes de avaliação. 

Esses resultados evidenciam elevada influência da condição ambiental na expressão fenotípica 

do caráter avaliado. Diferenças significativas foram detectadas para CGC de ambos os grupos de 

linhagens indicando, desta forma, que as linhagens contribuíram diferentemente para os 

cruzamentos em que estiveram envolvidas. A CEC não foi significativa sugerindo maior 

importância relativa dos efeitos gênicos aditivos sobre os não aditivos (dominância e epistasia) 

na expressão fenotípica do caráter stay-green. A contribuição da percentagem relativa da CGC 

(63,40%) em relação à da CEC (34,60%), evidenciam essa importância. As estimativas das CGC 

para o grupo IG3 variaram de -0,17 a 0,12 e para IG4 de -0,23 a 0,21. Das 20 linhagens 

avaliadas, três apresentam estimativas de CGC significativamente negativas, sugerindo sua 

utilização como fonte de alelos favoráveis em programas de melhoramento para aumento da 

expressão da senescência retardada.  
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