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O milho ceroso refere-se a uma variante do endosperma do grão do milho, causada por uma 

mutação que se expressa fenotipicamente pela opacidade do grão, mas é decorrente da 

constituição do tecido que contém somente o componente de amilopectina no amido total. Esta 

variante tem uma ampla gama de aplicações, incluindo a indústria de alimentos, o que justifica o 

seu destaque na pauta de exportação. Estudos sobre milho ceroso são carentes no Brasil, 

principalmente sobre germoplasma e melhoramento de populações. A população Suwan 1 foi 

introduzido da Tailândia e posteriormente multiplicada e melhorada para as condições do 

Sudoeste de Goiás, recebendo a denominação de GO-S. Em cruzamento com uma fonte do gene 

wx (waxy = ceroso) recebeu a sigla GO-Sw após recombinação e seleção. Da população GO-Sw 

foram geradas 600 famílias de meios irmãos, sendo 300 do tipo dente (D) e 300 do tipo flint (F) 

que foram avaliadas em 12 experimentos com três repetições em Jataí (GO). Foram avaliados o 

peso total de espiga por parcela (PE) e o peso de quatro espigas (P4) em t/ha. Os coeficientes de 

variação foram de 7,11% a 9,98% para PE e de 11,1% a 15,0% para P4. Na subpopulação D a 

produção (PE) variou de 8,61 a 9,64 com média de 9,08 na média de seis experimentos; para P4 

a variação foi de 10,55 a 10,73 com média de 10,64. Na subpopulação F a variação foi de 8,83 a 

9,20 com média de 9,01 para PE e de 10,02 a 10,66 com média10,30 para P4. Na análise de 

variância, houve consistência entre experimentos, sendo os quadrados médios (kg/parcela) para 

famílias de 12,200 em D e 13,244 em F para PE; e de 1,7021 em D e 1,5780 em F para P4. Na 

mesma sequência, os quadrados médios residuais foram de 8,8846; 7,3665; 1,0260; 0,9069, 

respectivamente. O coeficiente de herdabilidade para médias de famílias, em média, foi de 0,374 

em D e 0,444 em F para PE; e de 0,397 em D e 0,359 em F para P4. Na mesma sequência, as 

estimativas da variância aditiva (g/planta) foram de 177,17, 195,91, 225,35 e 169,63. Também 

na mesma sequência, os índices de variação foram de 0,447; 0,516; 0,469 e 0,432. No conjunto 

total das duas subpopulações (12 experimentos) as estimativas da variância aditiva (g/planta) 

ficaram no intervalo de 110,2 a 392,3 com média de 186,6 para PE; e de 86,5 a 378,4 com média 

de 200,1 para P4. Concluiu-se que o conjunto total de 600 famílias mostrou um bom padrão de 

produtividade (>70% em relação à testemunha) e um padrão intermediário de variabilidade 

genética. Porém, as diferenças não justificam a separação de GO-Sw em duas subpopulações 

para continuidade do programa. 
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