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O germoplasma de milho no Brasil é caracterizado por uma ampla variabilidade, incluindo raças 

locais ou indígenas, populações adaptadas e germoplasma exótico ou semiexótico (introduzidos 

de outras regiões). A avaliação das populações quanto à capacidade de combinação é a etapa 

mais trabalhosa e onerosa dos programas de produção de híbridos na cultura do milho. A 

magnitude dos efeitos da capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica de 

combinação (CEC) auxiliam nas predições de cruzamentos e nas hipóteses, que são importantes 

para o conhecimento da estrutura genética dos genótipos em avaliação. Em função da 

confiabilidade das estimativas, CGC e CEC passaram a ser consideradas como parâmetros 

importantes na avaliação e classificação de populações. A estratégia foi utilizar o esquema de 

cruzamento dialélico parcial intergrupos para gerar informações sobre o potencial de dois grupos 

de populações e sua capacidade combinatória para direcionar seu uso na síntese de novas 

populações em combinações híbridas. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos 

ao acaso com quatro repetições em dois locais. Foram utilizados 15 genitores (nove grupo I e 

seis grupo II) e as 54 combinações hibridas. As parcelas foram representadas por duas linhas de 

5m com espaçamento de 0,90 entre linhas e 0,20m entre plantas, totalizando 54 plantas por 

parcela. Foram avaliados os seguintes caracteres quantitativos: PG - Peso Grãos (t ha
-1

), PE - 

Peso de espigas. O esquema utilizado permite estimar os efeitos de (CGC) e (CEC), sendo 

representado essencialmente por um modelo fatorial quando não são incluídos os genitores. 

Assim, o modelo fatorial Yij =  + i + j + ()ij + ije  representado pela média geral (), pelos 

efeitos dos fatores A (i), B (j) e pela interação A x B () e pelo erro associado à média de 

híbridos ( ije ) é adaptado para Yij =  + gi + gj + sij + ije  onde os efeitos gi e gj representam a 

CGC dos genitores de cada grupo e sij a CEC do híbrido i x j. O fato das populações do grupo II, 

HG – 71 e HG – 49 apresentarem as maiores estimativas de gj, na média de ambos os locais, as 

mesmas apresentam elevada frequência de alelos favoráveis para peso de grãos e espiga. As 

combinações que apresentaram melhores estimativas de sij para peso de grãos e espiga foram 

NAP–PM x HG–49; NAP–FA x HG–78; NAP–FB x HG–71, nos dois locais. Vale ressaltar que 

as populações com melhores desempenhos em cruzamento poderão ser utilizadas em programas 

de seleção visando à obtenção de híbridos com bom potencial de produtividade. A capacidade 

geral de combinação está relacionada com a escolha de pais, as mesmas podem ser 

recomendadas para participar da síntese da novas populações.  
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