
DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE LINHAGENS DE MILHO EM 

RELAÇÃO A CARACTERES AGRONOMICOS E EFICIÊNCIA NO USO 

DE NITROGÊNIO 

Leandro Tonello Zuffo
1
; Mateus Cupertino Rodrigues

1
; Fabíola dos Santos Dias

1
; Nathan 

Lamounier Lima; Lorena Moreira Lara
1
; Rodrigo Oliveira DeLima

1*
 

1
Universidade Federal de Viçosa; Centro de Ciências Agrárias; Departamento de Fitotecnia; 

Viçosa; MG; Brasil. 
*
Autor para correspondência: rodrigoodelima@ufv.br  

O desenvolvimento de híbridos em um programa de melhoramento de milho está condicionado a 

cruzamentos entre linhagens contrastantes, pois a heterose manifestada no cruzamento é função 

do desvio de dominância e do quadrado da diferença da frequência gênica entre as populações 

das quais as linhagens foram obtidas. Uma maneira de maximar a heterose é agrupar as linhagens 

do programa de melhoramento em grupos divergentes. E isso pode ser feito de forma preditiva 

por meio de estudos de divergência genética aplicado a conjunto de linhagens do programa. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi estudar a divergência genética entre 64 linhagens 

endogâmicas de milho do Programa Milho
®
, programa de melhoramento de milho da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV). Para isso, foram avaliadas 64 linhagens de milho, na 

safrinha de 2014, para os caracteres: florescimento masculino (FM) e feminino (FF), peso 

hectolitro (PHE), altura de planta (AP) e espiga (AE), número de nós abaixo da espiga (NNBE), 

número de nós acima da espiga (NNAE), diâmetro de espiga (DE), comprimento de espiga (CE), 

número de fileiras por espiga (FE), número de grãos por espiga (GE), produtividade (PG), peso 

de mil grãos (P1000), eficiência na absorção de (EAbN), utilização (EUtN) e uso de nitrogênio 

(EUN), e teor de clorofila na folha no florescimento (SPAD1) e 15 dias após florescimento 

(SPAD2),  na Estação Experimental de Coimbra, MG. O delineamento experimental utilizado foi 

látice 8x8, com duas repetições. A unidade experimental foi constituída por duas linhas de quatro 

metros, espaçadas a 0,8 m. Empregou-se a distância Generalizada de Mahalanobis para estimar a 

matriz de distância entre as linhagens e o método de otimização de Tocher para agrupar as 

linhagens. Houve diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste F entre as linhagens 

para todos os caracteres avaliados. E assim, o estudo de divergência genética foi realizado com 

todos os caracteres. Dos 18 caracteres avaliados, os que mais contribuíram para divergência 

genética foram AP (14,04%), FM (11,53%), PG (11,33%) e FE (9,67%). Estes caracteres foram 

responsáveis por aproximadamente 46% da diversidade genética entre as linhagens. A EUN 

contribuiu com apenas 5,7% da variação total. A utilização do método de otimização de Tocher 

possibilitou o agrupamento das linhagens em 12 grupos distintos. No grupo I foram colocadas 39 

linhagens, representando 61% dos materiais avaliados, no grupo II foram nove, grupos III e IV 

três, grupos V e VI dois e do grupo VII ao XII observa-se apenas uma linhagem. Conclui-se que 

há divergência genética entre as linhagens e essa divergência pode ser usada para direcionar 

cruzamentos entre linhagens de diferentes grupos e, consequentemente, obter híbridos de milho 

produtivos no programa de melhoramento de milho da UFV. 
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