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Para a cultura do milho doce e superdoce, normalmente, são utilizados híbridos de linhagens, que 

apresentam elevada produtividade e uniformidade de espigas e de maturação para a colheita, que 

são fundamentais para a indústria de conservas. O valor de uma população para extração de 

linhagens vai depender da sua depressão por endogamia em relação à diferentes características, o 

que limita a obtenção de linhagens vigorosas para a posterior síntese de híbridos. Os objetivos 

deste trabalho foram estimar a depressão por endogamia em 12 populações de milho superdoce e 

identificar populações com maior potencial para obtenção de linhagens. O experimento foi 

conduzido durante a safra 2014/2015 na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina 

(23°19’35”S, 51°11’59”W e 591 m de altitude), utilizando delineamento em blocos casualizados 

com três repetições, em esquema de parcelas subdivididas, sendo os níveis de endogamia (S0 e 

S1) alocados nas parcelas e as populações nas sub-parcelas. As sub-parcelas foram constituídas 

por duas fileiras de 4,00 m de comprimento, no espaçamento 0,80 x 0,20 m. Os tratos culturais 

foram realizados de acordo com recomendações técnicas para a cultura. Foram avaliadas as 

características: produtividade de espigas sem palha (kg ha
-1

); diâmetro de espigas (cm); 

comprimento de espigas (cm); número de fileiras de grãos na espiga; dias para florescimento e 

altura de planta (cm). As estimativas de depressão por endogamia em porcentagem (DE%) e das 

média das linhagens homozigóticas (L) foram estimadas a partir do desempenho médio de cada 

população nos níveis de endogamia S0 e S1, a partir das fórmulas DE%=100(S0-S1)/S0 e L=2S1-

S0, respectivamente. As populações apresentaram diferentes desempenhos médios para todas as 

características. Foram observados efeitos significativos de depressão por endogamia para 

produtividade, comprimento de espigas, diâmetro de espigas e número de fileiras, com 

estimativas de DE% médios de 36,0%, 13,7%, 9,9% e 6,4%, respectivamente. Houve efeitos 

diferenciados de depressão por endogamia entre as populações para produtividade de espigas, 

diâmetro de espigas e altura de plantas. As populações PD2001, PD2002, SD3001, SD3002, 

SD3003 e SD3006 apresentam maior potencial para a extração de linhagens homozigóticas, com 

previsão de desempenho médio de linhagens superior a 2000 kg ha
-1

 de espigas e com 

estimativas entre 4,5 e 3,7 cm para diâmetro de espigas; 14,4 e 12,3 cm para comprimento de 

espigas; 17 a 12 fileiras de grãos na espiga; 142 e 212 cm altura de planta; 67 e 72 dias para o 

florescimento. 
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