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O milho (Zea mays L.) é uma das espécies alógamas mais estudadas em todo o mundo, devido à 

sua produtividade de grãos, composição química, valor nutritivo, geração de renda e empregos. 

Neste contexto, entre os vários nichos de mercado em expansão, destaca-se a produção de milho 

verde. Existem vários trabalhos na literatura com estimativas de depressão por endogamia em 

cultivares comerciais de milho comum para as características de rendimento de grãos e 

componentes, contudo, para o milho in natura, em cultivares comerciais, os dados são escassos.  

Os objetivos deste trabalho foram: a) estimar os componentes genéticos das médias de sete 

híbridos (AM 606, AM 811, HTMV1, CD 316, CD 393, AG 1051 e AG 4051) e duas variedades 

de polinização aberta (Cativerde 02 e AL-Piratininga) e b) determinar as estimativas de 

depressão por endogamia dessas cultivares para as características in natura.  O experimento foi 

instalado no município de Sabáudia – PR na safra verão de 2014/2015, e a colheita realizada 22 

dias após a polinização, em “ponto de milho verde”. O delineamento experimental foi o de 

blocos ao acaso em esquema de parcelas subdivididas, em que os níveis de endogamia (S1 e S0) 

foram alocados nas parcelas e as cultivares nas subparcelas. Cada subparcela foi constituída por 

quatro linhas de 5 metros, considerando como área útil as duas linhas centrais. As características 

avaliadas foram: número de espigas totais (NET) por parcela, número de espigas comerciais 

(NEC) por parcela, massa de espigas empalhadas (PEE) em kg.ha
-1

, e massa de espigas 

comerciais (PEC) também em kg.ha
-1

. Os dados dessas características foram submetidos a 

análise de variância inicial, posteriormente, foram obtidas as estimativas da depressão por 

endogamia e as médias de possíveis linhagens puras extraídas dessas cultivares pelo método 

proposto por Gardner (1965). As maiores estimativas da depressão por endogamia foram obtidas 

nas características PEE (38,09%) e PEC (37,41%) para o híbrido AG1051. As cultivares 

HTMV1 (48,25 espigas.parcela
-1

) e AM606 (11,25 espigas.parcela
-1

) apresentaram as maiores 

estimativas de médias de linhagens para as características NET e NEC, enquanto que para PEE e 

PEC as cultivares AM811 (13.402 kg.ha
-1

) e AM606 (6.790 kg.ha
-1

) apresentam maiores 

predominâncias de efeitos aditivos. Contribuições de locos em heterozigose foram maiores nas 

cultivares CD316 (18,5 espigas.parcela
-1

) para NET, AM811 (29,5 espigas.parcela
-1

) e CD393 

(29,5 espigas.parcela
-1

) para NEC, HTMV1 (9.072 kg.ha
-1

) para PEE e CD316 (8795 kg.ha
-1

) 

para PEC. As cultivares AM606 e AM811 apresentaram maiores efeitos de aditividade para 

número de espigas comerciais e massa de espigas comerciais, apresentando maiores chances na 

obtenção de linhagens homozigóticas com médias elevadas.  

 

Palavras chaves: Milho in natura, perda de vigor, efeitos gênicos.  


