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A caracterização de linhagens elites de milho com genes favoráveis para rendimento de grãos, 

aliado a redução no número de dias para o florescimento e/ou com rápida perda de umidade dos 

grãos, condizem um dos grandes esforços empregados pelos melhoristas para criação de híbridos 

de ciclo precoce, destinados preferencialmente aos cultivos de safrinha e de verão do Sul do 

Brasil. Esse trabalho teve como objetivos avaliar a existência de variabilidade genética no 

florescimento e na maturação de grãos em 81 linhagens de milho comum. O ensaio foi 

implantado em condições de campo na estação experimental da COODETEC, município de 

Cascavel/PR, durante a safra de verão 2014/15; empregando-se o delineamento de látice 

quadrado (9 x 9) com três repetições. A unidade experimental foi constituída por quatro ruas de 

quatro metros, espaçadas a 0,76 m. Os tratos culturais seguiram as recomendações técnicas da 

cultura. No estágio VT (pendoamento), iniciaram-se as observações diárias da emissão de pólen 

e estilos-estigmas expostos em parcela total, aferindo-se a data quando as plantas (50% + uma) 

estavam florescendo, estabelecendo os dias para floração masculina e feminina, e posteriormente 

obtendo-se a média de floração. Os tratamentos seguiram monitorados até o estágio R6 

(maturidade fisiológica), o qual marcou o início das coletas e determinação da umidade das 

espigas. Três espigas amostradas aleatoriamente formavam as observações, com umidade 

estabelecida em determinador de umidade automático tipo 999 ES Motomco®. Sete coletas 

foram realizadas em intervalos de quatro dias, totalizando 28 dias de anotações para umidade de 

grãos das linhagens. Os percentuais de umidade foram tabulados em gráfico e a área abaixo da 

curva de umidade foi calculada para cada repetição. As análises estatísticas foram processadas 

utilizando-se o programa SELEGEN REML/BLUP, de metodologia de modelos mistos via 

REML, que permitindo a obtenção do ranqueamento dos valores genotípicos via BLUP, 

conforme modelo 17 indicado para médias de ensaios em látice na avaliação de linhagens. Os 

coeficientes de variação residual da média de floração e da curva de progressão da umidade, não 

ultrapassaram 2,29%; a herdabilidade ajustada das médias dos genótipos ficou entre 0,97 e 0,98, 

e a acurácia acima de 98%, confirmando a precisão do ensaio. Os coeficientes de variação 

genética foram de 5,52 e 7,78% respectivamente. Obteve-se a amplitude dos efeitos genotípicos 

para floração de -10,30 a 9,98, e da curva de perda de umidade entre -229,19 a 140,70. A 

correlação genética entre as variáveis foi de 0,80. Os efeitos genotípicos negativos, e a ampla 

variação dos mesmos na redução do número de dias para a floração e na perda de umidade de 

grãos, ratificada pelo coeficiente de correlação, revelam a possibilidade de utilização de 

linhagens potenciais na elaboração de híbridos super-precoces.  
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