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A epistasia corresponde aos desvios que ocorrem quando um modelo aditivo-dominante não é 

suficiente para explicar a variação genotípica de uma população, sendo frequente em caracteres 

quantitativos. Estudos têm indicado que a epistasia é mais sensível às variações ambientais que 

os efeitos aditivos e de dominância. Em vista disso, a partir de um delineamento Triple Test 

Cross (TTC) em uma população de milho tropical, objetivou-se testar a presença da epistasia 

para produtividade de grãos (PG) e a presença da interação epistasia x ambiente, em ambientes 

com e sem estresse hídrico. Para isso, foram cruzadas duas linhagens de milho contrastantes da 

ESALQ (L08-05F e L38-05D), obtida a geração F1, que foi autofecundada, e 100 progênies F2 

que foram retrocruzadas com os genitores e com a F1. As 300 progênies de retrocruzamentos 

originadas foram avaliadas em delineamento alpha-látice 15x20, com duas repetições, nos anos 

agrícolas 2008/2009 e 2009/2010, em oito ambientes. Durante a condução dos experimentos foi 

observado estresse hídrico nos ambientes que foi confirmado por uma queda de produtividade de 

cerca de 32%. Dessa forma, os ambientes de avaliação foram divididos em dois grupos, 

chamados de condições “sem estresse” e “com estresse”. Foram realizadas análises de variância 

conjuntas para cada condição de estresse e conjunta para ambas as condições, utilizando o PROC 

GLM do SAS. A epistasia total foi significativa para cada condição e na análise conjunta para 

ambas as condições, bem como o efeito de dominância e epistáticos não aditivos. A epistasia 

aditiva x aditiva foi detectada apenas na presença de estresse. Já a interação epistasia x ambiente 

não foi significativa em nenhuma das condições, bem como as interações epistasia x condições e 

epistasia x ambiente dentro de condições de estresse. Foram calculados parâmetros genéticos, 

sendo a variância aditiva (   
 ) estatisticamente superior na condição sem estresse, assim como a 

(   
 ) e suas interações com ambiente. O grau médio de dominância foi de 0,82 e 0,92 

(dominância parcial) na presença de estresse e considerando ambas as condições, 

respectivamente, e 1,00 (dominância completa) na ausência de estresse. As estimativas dos 

coeficientes de herdabilidade em nível de parcelas no sentido amplo foram de 67% para a 

condição sem estresse, 69% com estresse e 68% considerando ambas as condições. Já em nível 

de médias, os coeficientes de herdabilidade foram 87% sem estresse, 88% com estresse e 93% 

em ambas as condições. Os resultados indicaram a presença de epistasia, sendo esta consistente 

entre as condições de estresse. Logo o modelo aditivo-dominante não foi suficiente para explicar 

a herança da produtividade de grãos para essa população. Portanto, quando se assume ausência 

de epistasia sem testar tal suposição, os parâmetros genéticos devem ser interpretados com 

ressalvas. 
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