
DESEMPENHO PER SE DE LINHAGENS S6 DE MILHO SUPERDOCE 

VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE HÍBRIDOS 

Jéssica Kelly Pestana
1
; Matheus Dalsente Krause

1
; Luis Fernando Almeida

1
; Renan Pupim 

Ignácio
1
; Heitor Calux Mendonça

1
; Alline Sekiya

2
; Maikon Guerith Baptistella da Silva

2
; 

Rosângela Maria Pinto Moreira
3
; Josué Maldonado Ferreira

3
. 

1
Graduandos em Agronomia na Universidade Estadual de Londrina (UEL); Centro de Ciências 

Agrárias (CCA); Londrina; Paraná; Brasil e-mail: jessicak.pestana@gmail.com 
2
Mestrandos em 

Genética e Biologia Molecular na Universidade Estadual de Londrina; Centro de Ciências 

Biológicas (CCB); Londrina; Paraná; Brasil. 
3
Professores na Universidade Estadual de Londrina 

(UEL); Centro de Ciências Biológicas (CCB); Londrina; Paraná; Brasil. 

 

O milho superdoce (Zea mays var. saccharata) possuí uma alteração genética natural que 

restringe a biossíntese de amido e confere maior conteúdo de polissacarídeos solúveis de caráter 

adocicado no endosperma, classificando-o como um tipo especial de milho. O uso de linhagens 

com elevado desempenho per se é fundamental para a formação de novas combinações híbridas 

que atendam as exigências do mercado atual. O trabalho teve como objetivo determinar o 

desempenho per se de linhagens endogâmicas do Programa do Melhoramento Genético do 

Departamento de Biologia Geral da UEL, visando identificar linhagens com potencial para a 

produção de sementes híbridas. Durante a safra agrícola 2014/2015, em uma área não irrigada da 

Fazenda Escola da UEL, avaliaram-se 50 linhagens S6 (F0,98), utilizando o delineamento 

experimental de blocos completamente casualizados, com três repetições, empregando fileiras 

simples de 4,00 x 0,80 x 0,20 metros. As características avaliadas foram: dias para 

florescimento; altura de planta; altura da inserção da espiga; produtividade de espigas e grãos; 

número de grãos por espiga; comprimento de espiga; diâmetro de espigas e sabugo. A análise de 

variância revelou efeito significativo para todas as características avaliadas, indicando a 

existência de linhagens com diferentes desempenhos. Através das comparações das médias, 

verificou-se um agrupamento de 13 linhagens com maiores produtividades de grãos, sendo que 

as linhagens L141161, L141009, L141091, L141095, L141069, L141105, L141151 e L141005 

se destacaram com os melhores desempenhos para o conjunto das características, com 2087 a 

1330 kg ha
-1

 de produtividades de grãos; 3,7 a 3,2 cm de diâmetro de espiga; 15,7 a 12,2 cm de 

comprimento de espiga; 391 a 300 grãos por espiga; 59 a 67 dias para o florescimento; 149 a 116 

cm de altura da planta e de 77 a 50 cm de altura de espiga. Os resultados observados nas 

condições ambientais estressantes desta safra, com história redução do nível das precipitações 

pluviométricas, indicam um adequado potencial das melhores linhagens para avaliação em 

cruzamentos e para produção de sementes de híbridos de milho superdoce. 
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