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O milho doce (Zea mays var. saccharata) é amplamente cultivado em todo o mundo e 

sua principal característica é a presença de alelos mutantes que resultam no acúmulo de 

açucares nos grãos. Um desses alelos é o shrunken-2, que condiciona aos grãos duas a 

três vezes mais sacarose na maturação quando comparados com populações portadores 

de outros genes. O novo mercado consumidor e o processamento industrial de milho 

doce exigem que as espigas apresentem uniformidade no comprimento e no diâmetro 

para que o produto final tenha qualidade. Diante destas exigências o presente trabalho 

objetivou avaliar características agronômicas referentes ao diâmetro de espigas (DE) e 

comprimento de espigas (CE) e sólidos solúveis (
o
Brix) dos grãos de híbridos 

topcrosses de linhagens S3 cruzadas com um testador de base genética estreita (Honey 

Sweeter) em Guarapuava-PR. O experimento foi conduzido no campo experimental da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, no campus CEDETEG, em Guarapuava-PR e 

foi semeado em 31 de outubro de 2014. Foram avaliados 25 tratamentos, sendo 22 

híbridos topcrosses (HTC) e três testemunhas (híbrido simples Honey Sweeter, 

variedade BR400, híbrido Tecnoseed). O delineamento experimental foi em látice 5x5 

com três repetições, totalizando 75 parcelas. Os dados obtidos foram submetidos à 

análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott Knott a 5% de 

probabilidade. Não houve diferenças significativas entre os genótipos para as 

características de DE e CE. Para DE a média geral foi de 51,0 mm, com amplitude de 

44,2 mm (Híbrido Honey Sweeter) a 53,9 mm (HTC/D2-7). Para o CE as médias 

variaram de 15,9 cm (híbrido Honey Sweeter) a 19,3 cm (HTC/D4-16). Houve 

diferença significativa entre os genótipos para o teor de sólidos solúveis dos grãos 

(
o
Brix) e o híbrido testemunha Honey Sweeter se destacou frente aos demais genótipos. 

O método topcross permitiu inferir sobre o potencial de linhagens para serem avançadas 

no programa de melhoramento de milho superdoce na UNICENTRO, as quais em 

combinações híbridas apresentaram médias equivalentes às testemunhas comerciais e 

com potencial genético para aumento de qualidade de espiga  
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