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A tecnologia do duplo-haplóide é utilizada intensivamente pelas empresas de melhoramento para 

produção de linhagens homozigóticas de milho comum, por meio da indução a haploidia pelo 

método “in vivo” gimnogenético. Uma das etapas mais importantes deste processo é a 

identificação dos materiais haplóides induzidos através da classificação das sementes em três 

grandes grupos, de acordo com a coloração púrpura presente nos grãos, condicionada pelo alelo 

dominante “R-navajo”: a) classe 1 -diplóides (endosperma e embrião púrpuros); b) classe 2 - 

haplóides putativos (apenas endosperma púrpuro) e c) classe 3 - contaminação (endosperma e 

embrião não-púrpuros). Apesar da importância dessa tecnologia, não há relatos na literatura 

cientifica sobre a sua utilização em milho superdoce, o qual apresenta grande importância 

comercial na indústria de enlatados. Assim, o objetivo deste trabalho foi determinar a ocorrência 

da indução a haploidia em genótipos de milho superdoce, por meio do marcador morfológico “R-

navajo”, utilizando um indutor gimnogenético de milho comum. Durante a segunda safra do ano 

agrícola 2013/2014, na Fazenda Escola da UEL, 12 genótipos de milho superdoce e dois híbridos 

comerciais de milho comum foram cruzados manualmente com o indutor. Os genótipos 

receptores de pólen foram semeados em um bloco de fileiras duplas de 10 metros de 

comprimento, com espaçamento de 0,80 x 0,20m, juntamente a um dos dois blocos do genótipo 

indutor compostos por 28 fileiras simples de 8,00x0,80x0,20m. Na semana seguinte, o outro 

bloco do indutor foi semeado na mesma área, no intuito de garantir o fornecimento de pólen para 

as plantas mais tardias. Foram realizadas, em média, 50 polinizações por população, com 

eficiência superior a 75%. O número de espigas marcadas pelo “R-navajo” em cada população 

foi contabilizado, obtendo taxas de marcação superior a 50% em todos os genótipos. As espigas 

foram debulhadas e as sementes classificadas conforme as três classes do marcador morfológico 

e mais uma dedicada às sementes enrugadas (classe 4), em decorrência da homozigose dos alelos 

recessivos para o caráter superdoce. Com base no número de sementes de cada classe, foi 

observado que a taxa de indução (classe 2) variou de 3,5% a 15% e a taxa de sementes não-

marcadas (classe 3), de 0,5% a 72%. Já a taxa de contaminação real (classe 4) foi menor que 1% 

para todos os genótipos superdoce avaliados. Portanto, concluiu-se que os diferentes genótipos 

de milho superdoce são responsivos a indução à haploidia através do cruzamento com indutor 

gimnogenético de milho comum. Além disso, foi observado que o grande número de sementes 
não-púrpuras lisas (classe 3), que seriam classificadas como contaminação em metodologias 

convencionais para milho comum, pode conter haplóides falso-negativos resultantes da 

penetrância incompleta e da expressividade variada do alelo “R-navajo”, ou ainda, da presença 

do seu gene de inibição CI-1. 
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