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Recentemente, trabalhos na literatura têm relatado uma forte influência do ambiente sobre a 

expressão de genes envolvidos em interações epistáticas, sendo estas frequentes em caracteres 

quantitativos. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar a presença de epistasia para produção 

de grãos em testecrosses e estimar o efeito da interação epistasia x ambiente, utilizando 

ambientes de alta e baixa produtividade, ocasionada principalmente por estresse hídrico, em uma 

população de milho tropical. Utilizou-se uma modificação do delineamento Triple Test Cross, 

em que a partir do cruzamento entre duas linhagens endogâmicas foram obtidas as gerações F1 e 

F2. Da geração F2 foram obtidas 100 progênies F2:3, as quais foram retrocruzadas com ambas as 

linhagens genitoras e sua geração F1, resultando em 300 progênies de retrocruzamento, sendo que 

estas foram cruzadas com uma linhagem elite testadora, totalizando 300 testecrosses. Os 

testecrosses foram avaliados em dez ambientes no delineamento alfa-látice 15x20 em esquema 

fatorial 100x3, com duas repetições. Verificou-se uma deficiência hídrica acentuada em alguns 

ambientes, posteriormente confirmada pela queda na produtividade de aproximadamente 42% 

entre os ambientes sem estresse e com estresse hídrico. Para finalidade de análise e de explorar o 

ocorrido, os ambientes foram divididos em dois grupos: sem estresse hídrico com produtividade 

média de 9,86 t ha
-1

, variando de 9,07 a 10,42 t ha
-1

 e com estresse hídrico apresentando 

produtividade média de 5,75 t ha
-1

, variando de 3,81 a 7,16 t ha
-1

. O PROC GLM do SAS foi 

utilizado para realizar as análises de variância conjuntas para cada grupo e entre os grupos de 

ambientes. Foram estimados os componentes da variância genética e suas interações com 

ambientes, a herdabilidade em nível de médias, e seus respectivos intervalos de confiança. Foi 

detectada a presença de epistasia em ambos os grupos, porém a interação epistasia x ambiente 

dentro de cada grupo não foi significativa. A interação epistasia x condições de estresse foi 

significativa. A estimativa da variância aditiva na presença de epistasia e de desequilíbrio de 

ligação foi significativa em ambos os grupos de ambientes, sendo estatisticamente superior no 

grupo sem estresse. Ressalta-se que a variância de testecrosses não contém variância de 

dominância. A estimativa da variância da interação aditiva x condições de estresse não foi 

significativa. As estimativas dos coeficientes de herdabilidade foram de 71% e 57% para os 

grupos sem e com estresse respectivamente, e de 79% considerando ambos os grupos de 

ambientes. Estes resultados reforçam a presença de epistasia em caracteres quantitativos e 

indicam que os efeitos epistáticos não foram consistentes entre as condições com e sem estresse 

hídrico para o caráter produção de grãos. Além disso, nos programas de melhoramento as 

magnitudes dos parâmetros genéticos devem ser interpretadas com ressalvas quando se assume 

ausência de epistasia sem testar tal suposição. 
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