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No Brasil, a produção de milho superdoce é destinada para o consumo in natura na condição de 

milho verde e pela indústria de enlatados. Os dialelos entre populações permitem estimar o 

potencial destas para a obtenção de linhagens visando o desenvolvimento de híbridos e os efeitos 

genéticos das características avaliadas, por meio das estimativas de capacidade geral de 

combinação (CGC) e capacidade específica de combinação (CEC). Os objetivos do trabalho 

foram: estimar as capacidades combinatórias de dez populações de milho superdoce, portadores 

do gene sh2 (shrunken-2), provenientes do Programa de Melhoramento Genético da 

Universidade Estadual de Londrina; identificar genótipos promissores para extração de linhagens 

e determinar os tipos de efeitos genéticos para as diferentes características agronômicas. Na safra 

2014/2015 foi avaliado um experimento com dez testemunhas e 45 combinações hibridas, de um 

dialelo completo, empregando o delineamento em blocos casualizados com três repetições, em 

parcelas de fileiras duplas de 4,00 m, no espaçamento de 0,80 m entre fileiras e 0,20 m entre 

plantas. As características avaliadas foram: produtividade de espigas com palha (kg ha
-1

), 

corrigido para estande ideal e extrapolado para 62500 plantas ha
-1

; teor de sólidos solúveis 

(ºBRIX); altura de planta (cm); e dias para florescimento. Houve efeitos significativos de 

tratamentos, dos híbridos experimentais obtidos no dialelo e das testemunhas, para todas as 

características, indicando diferentes desempenhos dos genótipos avaliados. Contudo, não houve 

efeito significativo do contraste entre a média dos híbridos do dialelo e das testemunhas para 
o
BRIX e dias para florescimento, revelando um comportamento médio semelhante entre os 

híbridos experimentais e as testemunhas. Foram observados efeitos significativos de CGC para 

todas as características e para CEC, somente para 
o
BRIX  não houve efeito significativo. As 

magnitudes dos quadrados médios de CGC e CEC revelaram uma maior importância dos efeitos 

genéticos aditivos, em relação aos não aditivos para todas as características. As quatro melhores 

testemunhas e os 25 híbridos experimentais do dialelo formaram o grupo com a melhor 

produtividade, variando de 24904 a 19584 kg de espigas com palha ha
-1

, todos superando 

significativamente o híbrido Tropical Plus, que é uma referência no mercado de sementes de 

milho superdoce. As melhores estimativas de CGC, valores entre 1426 a 401 kg ha
-1

,
 
foram 

obtidas pelas populações SD3002, SD3005, SD3007 e SD3003, que também participaram dos 22 

melhores híbridos experimentais. Dentre estes 22 híbridos, 12 combinações híbridas 

apresentaram estimativas de CEC entre 948 e 2420 kg ha
-1

. Estes resultados indicam que estas 

quatro populações citadas tem elevado potencial para extração de linhagens visando à produção 

de híbridos de milho superdoce. 
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