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O milho branco ou milho canjica é um tipo de milho especial muito apreciado em diversas 

regiões brasileiras e representa um nicho específico de mercado. No entanto, há uma escassez de 

informações científico-estatístico a respeito de milho branco para os programas de melhoramento 

genético e de disponibilidade de cultivares no mercado. Devido a este fato os objetivos deste 

trabalho foram selecionar híbridos de milho branco por meio de análise multivariada, estimar a 

capacidade geral de combinação e os efeitos de heterose de quinze híbridos obtidos por um 

dialelo completo. Os híbridos e seis genitores foram avaliados na safra de 2012/13, em 

delineamento de blocos casualizados, com quatro repetições, em dois locais do Estado de São 

Paulo. Os dados foram submetidos a análise dialélica e análise de componentes principais. Os 

caracteres avaliados foram florescimento feminino, altura de espiga, massa de grãos, 

comprimento de espiga, diâmetro de espiga, massa de cem grãos, rendimento de canjica e de 

farelo. Conforme os resultados obtidos pela análise de componentes principais o híbrido 

F2Murano x F2IPR119 apresentou melhor desempenho para massa de grãos e rendimento de 

farelo, em Campinas. Em Mococa o mesmo híbrido apresentou a maior média para rendimento 

de canjica e massa de grãos. Segundo as estimativas dos parâmetros genéticos os parentais F2IPR 

119, F2IPR 127 e F2Murano apresentaram estimativas de alta magnitude de capacidade geral de 

combinação para massa de grãos. Os híbridos formados por estes mesmos parentais destacaram-

se pelas elevadas estimativas de heterose para os caracteres de massa de grãos, diâmetro de 

espiga e massa de cem grãos.  

 

Palavras-chave: Zea mays L., componentes principais, heterose e melhoramento genético. 

 

 

Apoio Financeiro: FAPESP 


