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O milho é uma das plantas cultivadas de maior interesse e extensivos estudos acerca 

desta cultura permitiram seu cultivo em grande parte dos continentes. Para cruzamento 

de populações, informações adicionais sobre as populações per se e em cruzamento, 

bem como o padrão heterótico resultante nos híbridos, são importantes para direcionar o 

programa. Neste sentido, o esquema de cruzamento dialélico tem sido recomendado. 

Capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica de combinação (CEC) 

foi definida a partir da realização dos esquemas de cruzamento. Para que dois genitores 

de alta CGC também tenham uma alta CEC é necessário que o grupo de genes que 

confere a alta CGC de um seja diferente do grupo de genes que confere a alta CGC do 

outro. O presente trabalho visa 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 no campo experimental da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí no ano agrícola 2014 avaliado na 

segunda safra (safrinha). Conduzido em delineamento estatístico de blocos ao acaso 

com quatro repetições, foram utilizados 14 genitores (nove grupo I e cinco grupo II) e as 

45 combinações híbridas. Para avaliação das combinações híbridas e genitores foram 

semeadas 40 sementes por parcela de 5m de comprimento, com espaçamento entre 

linhas de 0,9m, sendo feito o desbaste com 25 dias após o plantio, padronizando para 25 

plantas por parcela. Foram avaliados os seguintes caracteres quantitativos: DFM–dias 

florescimento masculino, AP–altura de planta (cm), CE–comprimento de espiga (cm), 

DE - diâmetro de espiga (cm), PE- Peso espiga (t ha
-1

), PG- Peso Grãos (t ha
-1

), ajustado 

para 25 plantas por parcela. Com relação às características em estudo é possível indicar 

populações com maior efeito aditivo (CGC) e cruzamentos entre as populações por 

indicar alto efeito da CEC nos caracteres avaliados. O resultado da análise da variância 

apresentou diferenças significativas em todos os caracteres a 5% de probabilidade, 

exceto DE e PE na avaliação entre grupos. Verificou-se variabilidade quanto a CGC e 

CEC indicando a possibilidade de melhoramento para geração de híbridos e populações 

melhoradas.  
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