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APRESENTAÇÃO 

Este trabalho é o relato de estágios do curso de Agronomia da UFSC 
(Universidade Federal de Santa Catarina). Realizados em várias etapas nos 
Estados de Santa Catarina e Minas Gerais. 

Consta de duas partes, sendo a primeira a realização do estágio na 
Agroeste Sementes, em Xanxerê, SC, no período de 20/10/1994 a 28/02/1996 em 
períodos intercalados. 

Esta parte trata do estágio curricular obrigatório a todos os estudantes de 
Agronomia. 

O referencial teórico serve de parâmetro para futuras consultas na 
disciplina de melhoramento de plantas. 

Há também a exposição do experimento: “Seleção Massal com Controle 
Biparental para Expressão da Prolificidade em Milho”, com gráficos, tabelas, 
fotos e respectivas conclusões. 

A segunda parte relata o estágio realizado na EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) - CNPMS (Centro Nacional de Pesquisa de 
Milho e Sorgo), em Sete Lagoas, MG, no período de 04/01/1996 a 31/01/1996, 
sendo este estágio extra curricular. 

Neste, não há referencias bibliográficas uma vez que o trabalho foi 
executado em pesquisas de campo. A praticidade dos métodos foi realizado 
através de acompanhamento no campo. 

Ao ser lido, apresenta algumas das várias e diferentes práticas de 
melhoramento do milho.
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1. INTRODUÇÃO 

O milho é um dos cereais mais cultivados em todo o mundo. É também 
uma das principais fontes de alimento. Com o crescimento incessante da 
população consumidora, e a falta de novas terras para o plantio, há necessidade 
de. aumentar a produção deste cereal. ,

' 

Os melhoristas têm estudado métodos para aumentar a produtividade, e o 
aumento da prolificidade é uma das características estudadas, devido a alta 
correlação com a produção. 

Este trabalho mostra a importância da utilização do caráter prolificidade 
num programa de melhoramento genético, suas vantagens e desvantagens, bem 
como os problemas. na seleção do material (tendo como base o método utilizado). 

Para aumentar a prolificidade existem vários métodos. Neste trabalho foi 
utilizada a “Seleção Massal Com Controle Biparental Para Expressão da 
Prolificidade em Milho”, pela relativa facilidade de execução, ciclo completo em 
apenas uma geração, possibilidade do controle dos pais, além de apresentar 
ganhos significativos. 

1.1. OBJETIVOS 

Este trabalho foi elaborado com os seguintes objetivos: 
a) Aumentar a prolificidade da “População A”, (haja vista ser esta a parte 

dos materiais em pesquisa na empresa Agroeste Sementes) e, devido a alta 
correlação da prolificidade com a produção, um objetivo conseqüente é aumentar 
a produtividade do material. - 

b) Avaliar a eficiência do método e as suas conseqüências em relação a 
altura de planta e de inserção de espiga, número de plantas acamadas e 
quebradas e tamanho de espiga (se reahnente aumentam os quatro primeiros 
índices e diminui o quinto, ou não). 

c) Desenvolver uma população que proporcione extração de linhagens 
prolíficas do material para fazer híbridos prolíficos e/ou aumentar a prolificidade 
dos híbridos já existentes.
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2. REFERENCIAL T1:ÓRIco 

2.1. PROLIFICIDADE EM MILHO 

A prolificidade em milho tem sido definida como a capacidade da planta 
em produzir mais de uma espiga por colrno. Embora todas as espigas do cohno 
acima da região das raízes adventícias já estejam diferenciadas por ocasião da 
antese (Monteiro & Sharif, 1980 apud SILVA e FRIEDMAN, 1984), apenas a 
espiga mais próxima do pendão desenvolve primeiramente. As outras, em ordem 
seqüencial, serão desenvolvidas apenas se ocorrerem condições favoráveis para 
tal, ou seja, se a planta tem área fotossinteticamente adequada, fertilidade do solo 
apropriada, disponibilidade de água, densidade de plantas por área, sanidade, etc. 
(SILVA e FRIEDMAN, 1984). 

Devido as seleções realizadas para maior quantidade de grãos por espiga, 
aumentou-se o número de fileiras de grãos e o tamanho das espigas. 
Paralelamente, houve uma redução do número de espigas por planta, em 
decorrência do processo de dominância apical que passou a ser ativado. Esse 
domínio fisiológico controlado por balanço hormonal determina a ordem de 
prioridade para desenvolvimento das espigas de cima para baixo no colmo. Ele 
surge, possivehnente, em conseqüência do aumento da fonte de consumo 
reprodutivo em relação à fonte de produção, após a formação da espiga superior 
(SEVA e FRIEDMAN, 1984). 

Pela alta correlação entre prolificidade e produção, este caráter tem 
resultado substânciais progressos no rendimento de grão (mas a seleção tem que 
ser feita para prolificidade e não para peso de grão por planta). Com isso muitos 
melhoristas têm demonstrado interesse por sua exploração em seus respectivos 
programas de melhoramento (Lonnquist et all 1966 e 1967 apud PATERNIAN1 
1987). 

O melhor desempenho das cultivares prolíficas deve-se ao maior potencial 
produtivo, pela capacidade de emitir uma segunda espiga em condições 
favoráveis de baixo estande, e apresentar número menor de plantas sem espigas 
em condições desfavoráveis de alta densidade de plantio UESTEVES, A. e 
RUSCHEL, R. 1994). 

Com a utilização de certa densidade de plantas, caracterizada por um 
espaçamento entre linhas e por um número de plantas dentro de cada linha, 
promove-se um nível de competição entre plantas por fatores arnbientais como 
água, luz e nutrientes. Portanto, ao se reduzir a área da planta em função desta 
competição, tem-se uma redução proporcional no tamanho e no número de 
espigas por planta (Moll & Kamprath, 1977 apud MORELLO 1992). 

Um dos pontos de maior interesse é a quantidade de genes envolvida para 
o da caráter prolificidade. Para isso, Duvick (1974), após realizar quatro



12 

gerações de retrocruzamentos, obteve êxito incorporando a prolificidade em um 
material não prolífico, a partir de um material prolífico. Este fato foi relacionado 
à existência de um número relativamente pequeno de genes envolvidos no 
controle do caráter (Motto & Moll, 1983 apud MORELLO 1992). 

Os melhoristas têm a experiência de que o progresso de seleção para 
número de espigas é relativamente alto, especialmente se for considerado 
isoladamente no melhoramento. O rápido progresso permite inferir que é 
relativamente alta a herdabilidade (SILVA e FRIEDMAN, 1984). 

A expressão da prolificidade apresenta estreita relação com o fenômeno da 
protandria, sendo que a expressão do caráter toma-se mais provável a medida 
que o período referente à protandria é reduzido (Earley et alii, 1974; Harris et 
alii, 1976 apud MORELLO, 1992). Se a planta inicia a liberação de pólen muito 
cedo, conseqüentemente faltará pólen para a fecundação da segunda espiga, e 
com isso, a prolificidade diminuirá. 

Dentre os fatores que influenciam no desenvolvimento das plantas e com 
isso a expressão da prolificidade, a água, o oxigênio, o gás carbônico, a 
temperatura, a luz e os nutrientes são apontados como os principais GERRI, M. 
G. 1979). 

Dentre os nutrientes, o nitrogênio é exigido em maior quantidade, 
juntamente com o fósforo e o potássio (RAIJ, B. V. 1939). O nitrogênio é o de 
maior expressão na influência exercida para a formação de mais de uma espiga 
por planta, e também o uso de adubação nitrogenada em doses elevadas 
proporciona um desenvolvimento mais unifonne entre o prirnórdio da espiga 
superior e o primórdio da espiga inferior, tendo-se a exteriorização dos estilo- 
estigmas dos respectivos primórdios praticamente ao mesmo tempo (Balko & 
Russel, 1980; Pengphol, 1982; Kamprath et alii, 1982 e Gardner, 1988, apud 
MORELLO, 1992). 

Com a utilização de certa densidade de plantas, caracterizada por um 
espaçamento entre linhas e por um número de plantas dentro de cada linha, 
promove-se um nível de competição entre plantas por fatores ambientais como 
água, luz e nutrientes. Portanto, ao se reduzir a área da planta, em função desta 
competição, tem-se uma redução proporcional no tamanho e no número de 
espigas por planta (Buren et alii, 1974; Moll & Kainprath, 1977; Cruz et alii, 
1987; Coors & Mardones, 1989; e Gerage, 1991; apud MORELLO, 1992). 

Um aspecto muito importante é a densidade de plantas utilizada na seleção 
para prolificidade. 

Após avaliarem, respectivamente, quatro e oito ciclos de seleção massal 
para prolificidade, realizados nas densidades de 36,9 e 73,8 mil plantas/ha, 
Gebauer (1979) e Thompson (1983) verificaram que a seleção na maior 
densidade proporcionou maior progresso genético, tanto para o número de 
espigas quanto para o rendirnento de grãos OVIORELLO, 1992).



13 

No Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - CNPMS, EMBRAPA, 
está sendo avaliado, após cinco ciclos de seleção, em 25, 37,5 e 50 mil 
plantas/ha a influência da densidade na seleção e qual a melhor densidade para 
se fazer a seleção do material. Os pesquisadores querem avaliar se com maior 
densidade o caráter prolificidade, quando evidenciado, é devido ao genótipo do 
material (devido a menor contribuição do ambiente, e portanto a seleção é mais 
eficiente) ou, se em densidade menor, a seleção se toma mais eficiente, pois o 
caráter não pode ser selecionado em condições estremas. 

Interessados em cultivar material com espigas longas e de grande diâmetro 
(maior número de fileiras), os agricultores americanos selecionaram plantas com 
espigas grandes, objetivando não só o aumento da produção de grãos por área, 
mas também produzir material vistoso para vencer competições públicas. Como 
conseqüência dessa seleção, hoje são produzidos híbridos com índice de espiga 
de 1 a 1,2, na densidade de 50.000 plantas por hectare (SILVA e FRIEDMAN, 
1984).

`
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2.2. PRINCIPAIS MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE 
POPULAÇOES: - 

2.2.1. - Seleção Massal Simples: 

Esta representa o sistema em que é mais reduzido o controle parental 
sendo também reduzido o controle do ambiente. Este sistema vem sendo muito 
utilizado por centenas ou milhares de gerações, por ser um método fácil, e sem 
dúvida, contribuiu para originar a grande variedade de tipos e raças existentes. 

O propósito da seleção massal é o de aumentar, na população, a proporção 
de genótipos superiores. A eficiência com que isso é conseguido, num sistema 
de acasalamento ao acaso com seleção, depende, primeiramente, do número de 
genes e da herdabilidade. 

Basicamente, o método consiste na escolha das melhores plantas por 
ocasião da colheita e as respectivas sementes são misturadas, sem teste de 
progênie,para produzir a próxima geração. O controle parental é feito somente 
através do progenitor feminino, uma vez que os garnetas masculinos provêm de 
toda a população. Também não há controle do ambiente, de tal sorte que as 
melhores plantas geralmente são aquelas que ocorrem nas partes mais férteis ou 
mais favoráveis do terreno. 

A seleção massal tem sido efetiva em aumentar as freqüências gênicas 
para caracteres que são facihnente observados ou medidos. No caso do milho, 
foi possível por meio da seleção massal desenvolver variedades que diferem na 
cor dos grãos, altura da planta, tamanho da espiga, localização da espiga no 
cohno, ciclo de maturação e percentagem de óleo e 'de proteína. Portanto a 
seleção em massa tem sido útil no desenvolvimento de variedades para 
propósitos especiais e na mudança da adaptação de variedades para toma-las 
adequadas à produção em novas áreas (ALLARD, 1960). Avaliações da seleção 
indicam que é eficiente mesmo para melhorar a produtividade (Gardner, 1961, 
citado por ALLARD 1960). 

Smith, (1909) citado por PATERNIANI (1987), em estudos relativos à 
posição da espiga na planta, selecionando para inserção da espiga alta e para 
baixa, obteve acréscimos de 15,7 cm por ano. ' 

Essa seleção foi a principal responsável pelo elevado grau de domesticação 
e aumento da produtividade alcançado pelo cereal, pois, de uma ‹ espiga 
produzindo cerca de 15 a 20 grãos, foram obtidas variedades com espigas de 
cerca de 500 grãos ou mais. 

Principais vantagens da seleção massal: 
a) Facilidade de condução. 
b) Ciclo completo em um ano.
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Principais deficiências: 
a) Dificuldade de identificar genótipos superiores pelo aspecto 

fenotípico de plantas individuais. 
b) Seleção muito rigorosa em populações pequenas, bem como 

amostragem deficiente, ocasionando consangüinidade muito 
rápida e conseqüente perda de vigor (depressão endogâmica). 

c) Polinização completamente não controlada, de modo que a 
população é polinizada por plantas estranhas de outras 
populações adjacentes. ~ 

Além desses fatores, Hull, 1945, 1952 (PATERNIANI 1987) sugeriu que, 
devido ao grande número de gerações com seleção massal nas atuais variedades 
dezmilho, houve um esgotamento da variabilidade genética aditiva. Gardner, 
1963 (PATERNIANI 1987) a maior porção da variação hereditária é constituída 
pela variância genética aditiva. Além disso, a magnitude dessa variação é de tal 
ordem 'que métodos simples de seleção, como a massal, devem se mostrar 
eficientes.

` 

O reconhecimento dessas deficiências conduziu ao desenvolvimento de 
algmnas modificações dos procedimentos de seleção que tentam evitar essas 
limitaçoes da seleção massal. ' 

2.2.1.1. -' Seleção Massal Estraüficada ~ V 

Esta modificação tem como objetivo tomar mais eficiente a seleção 
massal, através de um certo controle sobre a heterogeneidade do solo. 

O esquema é muito simples, basta o campo em parcelas ou estratos, 
procedendo a seleção em cada uma delas independente dos demais. Cada 
parcela representa uma unidade ambiental independente, e dentro dela não deve 
ocorrer muita heterogeneidade do solo. Tem-se usado tamanho de l0m2 por 
parcela, e 5 a 20% de intensidade de seleção. 

Principais vantagens que podemos mencionar: 
a) Relativa facilidade de condução; 
b) Tamanho efetivo da população é grande; 
c) Pode ser aplicado forte intensidade de seleção, podendo chegar a 

1%; 
_ d) O material é avaliado todos os anos, o que reduz problemas de 

interação por anos. . 

e) Obtém-se um ciclo por ano. 

Principais limitações: 
a) Não há controle da descendência;
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b) Material é avaliado num só local. Não se obtém assim população 
com adaptação ampla; 

c) Devido a competição, há tendência das plantas mais altas serem 
as mais produtivas. Plantas baixas, potenciahnente boas, ficarn 
prejudicadas não expressando seu potencial. 

2.2.1.2. - Seleção Massal Estratificada Geneticamente 

Este esquema sugerido por J. R. ZINSLY (in PATERNIANI 1987) 
procura controlar a heterogeneidade do solo, através do plantio intercalado de 
plantas de um genótipo constante. Exemplificando, planta-se um híbrido simples 
a cada 2 (duas) plantas da população. A seleção é feita em função das produções 
das plantas ajustadas em relação à produção da planta de genótipo constante do 
estrato. Assim, se num estrato a planta do híbrido produziu 200g e as plantas 
adjacentes produziram 220 e 190g respectivamente, isso indica que essas plantas 
produziram 110 e 95% em relação ao híbrido. A seleção é feita em função 
desses valores relativos. ' 

Para evitar o problema de contaminação, podem-se usar algumas 
altemativas: 

a) uso de população que exibe o efeito de xênia (homozigótica para 
um gene recessivo com expressão no endosperma) neste caso, os 
grãos do 'cruzamento são identificados e eliminados. 
b) uso de plantas macho estéreis. 
c) despendoar as plantas de genótipo constante. 

Moro, 1977 (in PATERNIANI 1987), compara os efeitos da Seleção 
massal estratificada com a seleção massal estratificada geneticamente obtidos 
numa população de milho opaco branco. Embora o progresso na produção de 
grãos tenha sido maior na prirneira (l1,5%) do que na segunda (5%), os 
resultados confirmam a eficiência da estratificação (ambiental ou genética) no 
processo de seleção. 

Principais vantagens: 
a) Obtém-se mn ciclo por ano; 
b) Diminuem-se problemas com a heterogeneidade do solo. 

Principais desvantagens: - 

a) Dificuldade de condução, exige maior cuidado e atenção; 
b) Utiliza maior mão de obra, (na separação dos grãos quando se 

usa população com o efeito de xênia, ou no despendoamento do 
milho utilizado como genótipo constante); 

c) Pode provocar problemas de contaminação, se mal conduzido; 
d) Maior custo que os anteriores.
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2.2.1.3. - Seleção Antes do Florescimento 

Este método foi proposto com o objetivo de eliminar as plantas 
geneticamente inferiores antes da polinização. Assim, somente as plantas 
superiores é que se cruzariam. Porém, este método se toma muito dificil de ser 
aplicado na prática, pois as características para a produção só são evidenciadas 
após a fertilização, sendo observadas apenas algumas plantas mais fiacas antes 
da polinização. 

i Miranda Filho et alii ,1971 (in PATERNIANI 1987) mostraram resultados 
de seleção para alta produção (dois ciclos) e para baixa produção (um ciclo). 
Concluiu-se que a seleção do lado feminino e do lado masculino foi eficiente em 
alterar a média da população. . 

PATERNIANI (1978) apresentou uma nova metodologia que possui um 
potencial muito promissor. Trata-se de uma seleção recorrente fenotípica para 
prolificidade em milho, hoje chamado de Seleção massal com controle em ambos 
os sexos para prolificidade o qual será descrito abaixo. 

2.2.1.4. - Seleção Massal com Controle Biparental Para Expressão da 
Prolificidade em Milho z .

' 

O plantio da população a ser melhorada deve ser em bloco isolado, o solo 
deve ser razoavelmente constante (sem manchas) e uma amostra representativa 
da população que irá ser usada para assegurar um ambiente uniforme para o 
desenvolvimento das 'plantas ~e~faci'litar a detecção de plantas prolíficas. Quando 
começar o florescimento das segimdas espigas de plantas prolíficas, elas são 
protegidas com pacotes plásticos antes da sua emergência. Este procedimento é 
feito visitando-se o campo todos os dias e realizando a *cobertura da segunda 
espiga assim que elas aparecem. Deve-se escolher plantas precoces e a primeira 
espiga de plantas prolíficas continua sem proteção. Após 5 ou 10 dias, 
dependendo da uniformidade da população, do n° de espigas protegidas, e do 
estágio dos pendões de plantas prolíficas, todas as plantas não prolíficas são 
despendoadas. Subseqüentemente, todos os pacotes plásticos de proteção são 
removidos da segunda espiga permitindo-lhe a polinização por plantas prolíficas. 
As sementes obtidas destas espigas serão plantadas no próximo ciclo, quando um 
processo similar é repetido. ‹ 

Na colheita, os diferentes tipos de sementes representam diferentes 
segmentos da população a ser colhida. ~ 

1 - Sementes da 2a espiga de plantas selecionadas (borla) representam 
seleção de material prolífico X prolífico. 

2 - Sementes das primeiras espigas de plantas selecionadas (borla) 
representam plantas prolíficas polinizadas pela população inteira.
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3 - Sementes de plantas despendoadas (que produziram somente uma 
espiga) representam plantas de uma espiga polinizada pela população inteira. 

Plantas obtidas de diferentes sementes podem ser avaliadas em teste de 
rendimento na próxima geração. Com isso, teremos infonnações úteis do efeito 
da seleção. 

Na próxima geração um novo campo é plantado usando sementes da 
segtmda espiga, completando assim o ciclo I _ Um método similar é aplicado 
para obtenção de um segundo ciclo. Como podemos ver, mn ciclo é completado 
em uma geração. Como em programas de seleção recorrente, o progresso é 
alcançado durante o curso da seleção. 

. Após severos ciclos de seleção, dependendo dapopulação, o nível de 
prolificidade sofre um incremento ao ponto. Quando selecionado, pode ser 
direcionado para plantas com mais de duas espigas. O procedimento é o mesmo, 
com a única diferença de que a espiga a ser protegida é a terceira. 

No estágio de seleção, todas as plantas com 3 espigas são escolhidas. Em 
sucessivos ciclos pode ser possível a seleção para tipos prolíficos mais 
uniformes.
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2.2.2. Seleção com Testes de Progênies 

2.2.2.1. Conceituação 

O teste de progênie foi definido por ALLARD (1961) como sendo “a 
avaliação do genótipo dos progenitores com base no fenótipo de seus 
descendentes”. Após a obtenção e avaliação das progênies, são identificados os 
progenitores superiores que deram origem às progênies. Esses progenitores 
superiores é que são usados para a obtenção da geração seguinte melhorada. 

2.2.2.2. Seleçao Espiga por Fileira 

Possivelmente a maior limitação da seleção massal é a falta de avaliação 
na descendência. Assim, Louis de Vilmorim já havia descoberto por volta de 
1840 que a avaliação da descendência era vital para o melhoramento. 

Vihnorim realizou experimentos em beterraba, selecionando para alto teor 
de açúcar, e através de seu sucesso, melhoristas dos Estados Unidos usaram um 
procedimento similar em milho para seleção para baixo e alto teor de óleo e 
proteína. O processo recebeu o nome de “seleção espiga por fileira”, pois 
plantava-se a descendência de cada espiga numa fileira para avaliação. 

Em vista dos resultados obtidos com óleo e proteína, o método foi a seguir 
utilizado para aumentar a produtividade do milho. Vários trabalhos foram 
conduzidos, porém os resultados foram desanimadores e o método foi 
abandonado. Em geral, as limitações do método eram devidas à inexistência de 
técnicas experimentais adequadas bem como a outros fatores tais como 
endogamia (devido ao tamanho restrito das populações) e falta de isolamento. 

2.2.2.3. Seleçao Entre e Dentro de Famílias de Meios Irmãos
' 

Em 1964 Lonnquist sugeriu o emprego da Seleção Espiga Por Fileira em 
moldes mais atualizados, denominando o esquema de “seleção espiga por fileira 
modificado”. Esse esquema teve boa aceitação e mostrou-se de eficiência 
satisfatória. Tratando-se em essência da avaliação e seleção de progênies de 
meios irmãos e depois, da seleção das melhores plantas dentro das progênies 
selecionadas. Paterniani em 1967 propôs a denominação de “seleção entre e 
dentro de progênies de meios irmãos”. (in PATERNIANI 1987) 

O esquema consiste em obter espigas de polinização livre da população a 
ser melhorada, cada espiga representa uma família de meios irmãos, que serão 
debulhadas separadamente. As progênies são avaliadas em ensaios de 
competição onde são anotados os caracteres de interesse. Usuahnente é usado 
em tomo de 200 a 500 progênies. Em função dos resultados são escolhidos as
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melhores progênies, gerahnente utilizando intensidade de seleção em tomo de 10 
a 20%. Esta etapa constitui a seleção entre progênies. As melhores progênies 
selecionadas são recombinadas na geração seguinte geralmente utilizando o MIM 
(Método Irlandês Modificado). Neste método utiliza-se tuna fileira de machos 
para três de fêmeas, no qual o macho é a mistura das sementes de cada uma das 
fêmeas (atenção na quantidade de semente na mistura para o macho; a 
quantidade de semente de cada fêmea deve ser a mesma que as demais, para a 
mistura ser o mais unifonne possível, assim, teremos uma melhor recombinação). 

Por ocasião da colheita, .escolhem-se dentro de cada fileira feminina as 
melhores plantas. Esta etapa constitui a seleção dentro de progênies. As espigas 
dessas plantas constituem as novas progênies de meios irmãos a serem avaliadas 
na geração seguinte. 

2.2.2.4. Seleção Entre e Dentro de Famílias de Irmãos Germanos 

Famílias de irmãos germanos correspondem à descendência do cruzamento 
entre duas plantas. Numa população a ser melhorada, pode-se obter inúmeras 
progênies de irmãos germanos cruzando as plantas duas a duas, como por 
exemplo: lX2; 3X4; 5X6; etc.. Essas progênies podem ser avaliadas e usadas 
para seleção. Este método de seleção foi proposto por Harlard em 1946, que 
conseguiu resultados substanciais no melhoramento de uma variedade. 

O cruzamento planta a planta já foi utilizado por A. E. Blount por volta de 
1868, mas as sementes eram misturadas e, portanto, não havendo teste das 
progênies individuais.. (PATERNIANI 1987) 

2.2.2.5. Seleção Entre e Dentro de Famílias Endogâmicas S1 ou S2 

Progênies endogâmicas obtidas por autofecundação têm sido muito 
empregadas nos métodos atuais de seleção. Esse método consiste em 
inicialmente autofecundar as melhores plantas da população a ser melhorada. 
Cerca de 500 plantas constituem um número adequado. Por ocasião da colheita 
escolhem-se as plantas e espigas mais sadias e de caracteres mais desejáveis. As 
sementes de cada espiga são mantidas separadas. Na geração seguinte são 
conduzidos ensaios de avaliação dessas progênies. Em função dos resultados 
são escolhidas as melhores progênies, pode ser usada intensidade de seleção em 
tomo de 10 a 20%. Na próxima geração as sementes são recombinadas pelo 
MIM, usando as sementes remanescentes. 

O uso de progênies endogâmicas no melhoramento de populações é 
recomendado para caracteres de baixa herdabilidade, porque a endogamia faz 
aumentar a variância genética entre progênies e conduz a um aumento do 
progresso esperado por seleção.
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2.2.3. Seleção Recorrente 

2.2.3.1. Conceituação
_ 

A expressão seleção recorrente foi introduzida em 1945 por Hull, com o 
significado de se proceder a reseleção, geração após geração, com 
intercruzamento dos materiais selecionados a fim de se promover recombinação 
gênica (processo contínuo de melhoramento). O método consiste em selecionar 
os indivíduos superiores de uma população, sendo em seguida os indivíduos 
selecionados intercruzados entre si, formando o primeiro ciclo de seleção. Na 
população resultante o processo é repetido, obtendo o ciclo seguinte. Sob este 
conceito inúmeros métodos de seleção se enquadram no conceito de Seleção 
Recorrente. G°ATERNIAN1 1987) 

2.2.3.2. Seleção Recorrente Fenotípica 

A seleção recorrente fenotípica tem sido aplicada aos casos nos quais o 
fenótipo da planta S0, constitui a unidade se seleção. É assim aplicável para os 
caracteres de alta herdabilidade, isto é, relativamente pouco influenciados pelo 
ambiente e, em grande parte, devidos a efeitos gênicos aditivos. Para caracteres 
que podem ser avaliados antes do florescimento, não é necessário 
autofecundação, podendo-se completar um ciclo em cada geração. Caracteres 
que tem sido selecionados eficientemente por esse tipo de seleção são: 
resistência a pragas e doenças, composição do grão, altura da planta e 
capacidade de expansão em milho pipoca. (PATERNIAN1 1987) 

Os procedimentos utilizados para fazer esta seleção são: 
a) Seleção para capacidade de expansão em milho pipoca: colhem- 

se as espigas ao acaso, e realiza-se o teste de expansão com uma amostra de cada 
espiga, e as que mostrarem uma maior capacidade de expansão serão 
selecionadas, suas sementes misturadas e plantadas em campo isolado para 
recombinação, na colheita, pode-se repetir o teste e realizar mais um ciclo de 
seleção, até que se atinja um ponto desejável entre capacidade de expansão e 
produção. 

b) Seleção para doença: passar na plantação e descartar as plantas 
mais doentes (fazer uma marca ou cortar a planta, para ela não ser colhida), a 
partir de um padrão pré-definido, o melhor é realizar esta seleção no final do 
período de enchimento de grão. Colhem-se as plantas mais sadias, as sementes 
são misturadas, e segue-se para mais um ano de seleção.
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2.2.3.3. Seleção Recorrente Recíproca 

Este método foi sugerido por Comstock, Robinson e Harvey (1949), 
citados por PATERNIANI (1987) e constitui um método para melhorar a 
resposta heterótica entre duas populações. Duas populações básicas, A e B, são 
usadas. Em cada ciclo, os melhores genótipos de A, que dão mais vigor em 
cruzamentos com B e os melhores de B, que dão mais vigor em cruzamentos 
com A são recombinados entre si, obtendo-se novas populações A e B, as quais 
quando cruzadas resultam em maior heterose que antes da seleção. O método 
usa os vários tipos de ação gênica conjuntamente tais como aditiva, dominância 
parcial ou completa e sobredominância. Apesar destas vantagens o método não 
tem sido muito utilizado pelos melhoristas. 

O procedimento original sugerido envolve as seguintes etapas: 
a) Autofecundação de plantas da população A e cruzamento simultâneo 

para plantas da população B. De maneira idêntica plantas da população B são 
autofecundadas e cruzadas com plantas da população A. Para os cruzamentos, o 
pólen da planta autofecundada é colocado em estigmas de 4 a 5 plantas ao acaso 
da outra população. 

b) Avaliação em ensaios de produção das progênies obtidas dos 
cruzamentos. 

c) Recombinação das melhores linhagens S1 de A de acordo com os 
resultados dos ensaios. O mesmo é feito com as melhores linhagens S1 de B. 
São assim obtidas as duas populações de 1° ciclo, A1 e B1. Um novo ciclo pode 
ser iniciado, repetindo-se as etapas indicadas. 

Patemiani e Vencovsky (1977) apontaram as seguintes limitações de 
ordem prática dos métodos. 

1) Trabalho Envolvido: Autofecundação e cruzamento simultâneos requer 
muito trabalho, além de reduzir o número de genótipos testados. 

2) Falta de representatividade do testador: Uma amostra de 4 a 5 plantas 
para cruzar com a planta autofecundada pode não ser uma amostra adequada do 
testador, o. que, conseqüentemente reduz a precisão da avaliação. 

Pelas razões acima, é mais conveniente efetuar as autofecundações 
em um ano e os cruzamentos na geração seguinte, o que entretanto aumenta o 
ciclo em uma geração. 

3) Falta de Adequada Recombinação entre as progênies S1 selecionadas: 
Uma adequada recombinação entre as linhagens S1 selecionadas requer pelo 
menos uma geração a mais. 

4) Grande intervalo de tempo entre os ciclos: Isto traz os seguintes 
inconvenientes: menor ganho por ano, e menor oportunidade para se selecionar 
para anos médios. Como as avaliações são feitas em somente um ano a seleção é 
afetada fortemente pelas condições de um determinado ano. (PATERNIANI 
1987)
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3. MATERIAIS E MÉTo1›os 

3.1. MATERIAL ' 

O material genético utilizado foi a “população A”, de origem Mexicana, a 
qual tem como característica o grão duro, boa produção, boa sanidade de planta e 
de grão, precoce, baixa e de clima tropical. Outra característica importante, é 
que possui boa capacidade geral de combinação no programa onde está 
implantado. '

. 

3.2. LOCAL 
A 

V 
seleção e a avaliação foi realizada na Empresa Agroeste Sementes, 

situada no Município de Xanxerê-SC, a uma altitude de 800 m, latitude S 26° 52° 
37” e longitude W 52° 24” 15”, sob clima mesotérmico úmido e temperatura 
média de l7,5°C. 

- A área experimental onde se efetuou a seleção e a avaliação é 
caracterizada como tendo um latossolo roxo distrófico, relevo suavemente 
ondulado, substrato basalto, e esta área já estava. sob cultivo de milho e soja há 
mais de 3 anos. 

3.3. MÉTODOS 
ç 

~

~ 

O presente trabalho foi realizado em duas etapas. Iniciahnente, realizou-se 
a seleção massal com controle biparental para prolificidade, sendo que a etapa 
seguinte se constituiu na avaliação do genótipo selecionado, tendo como 
testemunha ̀ a população original. Os procedimentos adotados são descritos a 

' 1 

seguir. 

3.3.1. Experimento de Seleção 
* PREPARO DA ÁREA: O experimento foi implantado numa área de 0,3 

ha (50 x 60 m) a qual foi adubada com 350 kg/ ha da fórmula 5:20:20. Após a 
aplicação a lanço, o adubo foi incorporado com gradagem. 

* PLANTIO E MANEJO: A semeadura foi realizada no dia 29/10/94 e o 
espaçamento utilizado foi de 0,9 m entre linhas e 0,5 m entre covas. Em cada 
cova foram semeadas 3 a.4 sementes, e com o desbaste realizado 25 dias após 
(22/11/94), quando as plantas apresentavam' em tomo de 30 cm de altura,
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ficaram 2 plantas por cova, resultando em torno de 13.500 plantas no local, o 
que representa uma densidade de 45.000 plantas / ha. 

Aos 50 dias após a semeadura (l7/ 12/94), quando as plantas já 
apresentavam em tomo de 40 cm de altura, foi realizada adubação de cobertura, 
com uréia, aplicando 66,6 kg de uréia na área, o que corresponde a dose de 100 
kg de Nitrogênio / ha. 

* SELEÇÃO: Pouco antes do florescimento feminino, quando a espiga já 
havia apresentado um aumento em diâmetro e ainda não emitirá o estigma, 
estado de “emborrachamento”, iniciou-se a proteção das primeiras espigas de 
plantas competitivas (utilizando saquinhos de plástico com tamanho em tomo de 
7 X 15cm). As plantas competitivas são as que não tinham espaço a mais que as 
demais para extrair nutrientes, como plantas da bordadura, plantas que estavam 
sozinhas na cova, ou plantas as quais na cova ao lado, também ocorreram falhas 
na germinação, pois após o desbaste nem todas as covas continham duas plantas. 

O período de proteção das espigas prolongou-se por 10 dias (3l/ 12/94 à 
09/01/95) totalizando 1843 plantas com as primeiras espigas protegidas. O 
período de proteção foi de somente 10 dias porque: 

a) Num período maior, as primeiras espigas que foram protegidas, estão 
com os seus estigmas bem desenvolvidos, podendo sair do saquinho, resultando 
em contaminação; 

b) As primeiras plantas protegidas, que tiveram 2 espigas por planta, já 
estavam com pouco pólen para a polinização; 

c) Selecionando no início, tem-se também uma seleção para plantas de 
ciclo mais curto. ' 

d) Num período prolongado, a segunda espiga desenvolve-se demais, e 
produz uma primeira espiga muito pequena. O inverso também é verdadeiro, 
protege-se a segtmda espiga, num período prolongado de proteção, pode não 
ocorrer 0 enchimento da segrmda espiga, ou formação de uma espiga muito 
pequena, devido ao maior desenvolvimento da primeira. 

Aos 74 e 75 dias após o plantio (10 e ll/01/95) foram selecionadas 
plantas competitivas com tendência a serem prolíficas, ou seja, que tinham 
emitido o estigma da segunda espiga para fora da palha. As plantas que tinham 
espigas protegidas foram marcadas; foram selecionadas também aquelas que não 
foram protegidas, para serem doadoras de pólen. Estas não foram marcadas, as 
demais foram despendoadas (1 1/01/95). 

Foram. deixadas 1286 plantas com pendão; destas, todas emitiram o 
estigma na 2a espiga, masno final do ciclo, 264 plantas (20,5%) não produziram 
a segrmda espiga. Estas provavehnente não propiciaram um ganho genético em 
prolificidade como as 1022 plantas prolíficas, acarretando uma diminuição do 
ganho esperado, pois seu pólen também polinizou e fecundou as espigas 
selecionadas. -
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No dia seguinte ao despendoamento (12/01/95) foram retiradas as 
proteções das primeiras espigas das plantas selecionadas e marcadas para que 
ocorresse a fecundação das plantas prolíficas por plantas prolíficas. 

* COLHEITA: Foram colhidas as primeiras espigas, de 462 plantas 
prolíficas, competitivas oriundas de polinização controlada. As segundas espigas 
não foram colhidas, pois foram polinizadas pela população antes de 
despendoannos as plantas não prolíficas. 

V 

Além das 462 plantas selecionadas para produção das espigas, foram 
selecionadas mais 824 plantas com tendência a prolificidade para aumentar a 
quantidade de pólen oriundo de plantas prolíficas. Estas plantas tinham ou não 
sido protegidas suas primeiras espigas, mas tinham tendência à prolificidade. 
Estas plantas só foram utilizadas como doadoras de pólen, para garantir a 
polinização das demais, mantendo a variabilidade genética da população (na 
medida do possível). 

As 462 espigas propiciaram mais de 60 kg de sementes, que foram 
misturadas e guardadas em câmara seca e fria. 

Na seleção, foram protegidas as primeiras espigas, pois a segunda espiga 
soltava' o estilo-estigma antes do “emborrachamento”, o que tomava dificil a 
visualização, mostrando que a população ainda não tinha sido trabalhada para 
prolificidade. -Além disso era esperado um menor número de plantas 
selecionadas que não produziram a segunda espiga. 

A falta do “emborrachamento” da segunda espiga pode ter sido provocada 
pelo estande de 50.000 plantas/ha, o que provoca uma competição maior entre as 
plantas. 

Foi escolhido o estande de 50.000 plantas/ha para que as plantas 
selecionadas realmente apresentassem o genótipo de planta prolífica, isto é, 
aumentamos a competição para priorizar o efeito genético, e diminuir o efeito do 
ambiente na seleção. . 

3.3.2. Experimento de Avaliação 

A área útil da avaliação ocupou 220,8 m2 (9,60 x 23 m); utilizou-se o 
delineamento experimental blocos completos casualizados, com três repetições. 

` 

tratamento l = “população A” original 
tratamento 2 = “população A” selecionada para prolificidade 

Cada tratamento era composto de 6 linhas de 7 m espaçadas de 0,80 m 
com 0,5 m entre cova, tendo duas plantas por cova, após o desbaste, e com 
corredor de 1 m a cada bloco de 2 tratamentos. 

Foi plantada uma linha de bordadura nas laterais da área.
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O experimento foi instalado no dia 23/08/95 . 'O desbaste realizou-se 26 
dias após o plantio (18/09/95) para obter em cada parcela o estande de 50.000 
plantas/ha.

ç A adubação foi realizada a lanço, aplicando 300Kg/ha da formulação 
5:20:20 de N, P205 e K2O. Em tomo de 50 dias após o plantio, 'realizou-se a 
adubação em cobertura com 70Kg de Nitrogênio/ha, na forma de uréia. A 
colheita ocorreu no dia 12/02/96 

CROQUI: 

7m lm 7m lm 
_ 

A 7m 

4,8m trat 1 trat2 trail ~ 

4,8m trat 2 trat 1 trat 2 

. 

* COLETA DOS DADOS: Foram colhidas as 6 linhas de cada 
tratamento, sendo- avaliado: 

-Estande finalí' número» de plantas por ocasião da colheita; 

-Altura de planta (m), média de cada linha; 

-Altura de inserção da ,primeira espiga (m), média de cada linha; 

-Número de espigas, por planta e por linha; 

-Tamanho de espiga (nota) de cada planta avaliada; 

-Freqüência de plantas com 2 espigas; 
-Média de espigas ou indice de espiga; 

-Localização das plantas prolíficas nas parcelas; 

-Percentagem de quebramento;
` 

-Percentagem de acamamento; 
` -Peso de espigas despalhadas (Kg), por linha; 

-Determinação da umidade (%), por linha; 

-Peso de grão seco (Kg/ha), corrigido para 13% de umidade.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. EFEITO DA SELEÇÃO SOBRE A PROLIFICIDADE 

A população selecionada mostrou um ganho em prolificidade em relação à 
população original, (Figura O1). Considerando a população original como 
100%, a população selecionada apresentou 4,97% de ganho em prolificidade 
(Tabela O3). Este incremento, para um único ciclo de seleção foi maior que 
aquele obtido por Paterniani; ao selecionar duas populações de milho, braquítico 
piranão VD-2 e piranão VF-1, selecionadas por três ciclos de seleção com a 
mesma metodologia, obtiveram os seguintes resultados: aumento de produção de 
grãos de 6% e de 17%, aumento de prolificidade de 4% e de 18% 
respectivamente, (PATERNIANI 1987). 
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REP 3 

MÉUA 

Figura 01. Comportamento do número de plantas com duas espigas, avaliação 
por parcela. Dados obtidos na avaliação em Xanxerê, SC. 
1995/96. Média de 171 plantas por parcela
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A avaliação, embora com poucas repetições mostrou que o método foi 
eficiente em aumentar a prolificidade, indicando que houve diferença estatística 
significativa ao nível de 1% pelo teste de TUKEY entre os materiais selecionado 
e original, para índice de espigas (Tabela 01) e para número de plantas com duas 
espigas (Tabela 02). As médias e respectivas percentagens dos tratamentos 
estão na tabela 03. 

Tabela 01. Análise de variância para O índice de espiga. Dados obtidos na 
avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 
BLOCOS 2 0.0007 0.0004 5.46 NS 
TRATAMENTOS 1 0.0047 0.0047 72.95 ** 

RESIDUO 2 0.0001 0.0001 
TOTAL 5 0.0049 
** - Significativo ao nível de 1%. 

DEsv1O PADRÃO = 0.0081 ERRO PADRÃO DA MEDIA = 0.0047 
MEDIA GERAL = 1.1585 cOEF1c1ENTE DE VARIAÇÃO = 0.70 

Tabela 02. Análise de variância para Plantas com duas Espigas. Dados obtidos 
na_avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 

I\J›-^l\J 

BLOCOS 16.333 8.167 7.00 NS 
TRATAMENTOS 140.167 140.167 120.14 ** 

RESIDUO 2.333 1.167 
TOTAL 5 1 58.833 
** - Significativo ao nível de 1%. 

DEsv1O PADRÃO = 1.080 ERRO PADRÃO DA MÉDIA = 0.623 
MEDIA GERAL = 27.166 OOEPICIENTE DE vAR1AÇÃO = 3.98 

Tabela 03. TESTE DE TUKEY para Plantas com 2 Espigas e para Índice de 
Espiga. 
DMS(TUKEY) = 3.7978 DMS = 0.0204 

TRATAMENTOS MÉDIA do N° de MÉDIA ao N° de Plantas MEDIA do Índice Média 
Plantas por parcela com 2 Esíigas de Espigas Relativa 

SELECIONADO 171,6 32,00 A 1,187 A 104,97 
ORIGINAL 171,3 22,33 B 1,130 B 100,00
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4.2. EFEITO DA SELEÇÃO SOBRE A PRODUTIVIDADE 

A variação entre os materiais, em relação à produtividade não apresentou 
diferença estatística significativa segtmdo a análise de variância ao nível de 5% 
de probabilidade (Tabela O4). Embora esta diferença tenha sido de 3,25% em 
favor do material selecionado (figura O2), isso considerando a população original 
como 100%. 
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Figura 02. Comportamento da produção por parcela. Dados obtidos na 
avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

Entretanto, os resultados mostram que a seleção tem potencial para esta 
característica. Com vários ciclos de seleção, a diferença entre os materiais vai 
acumulando e, conseqüentemente, aumentará. Com isso, apresentará diferença 
estatística significativa demonstrando a alta correlação entre a prolificidade e a 
produção (segundo Robinson et all, 1951; Goodman, 1965; Stuber et all, 1966, 
Lonnquist et all, 1966, aputPATERN1ANl, 1978).
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Para maior segurança na obtenção dos resultados, é necessário um maior 
número de repetições na avaliação, para aumentar os graus de liberdade e assim, 
os resultados serão mais significativos. 

As médias e respectivas percentagens das produções estão expostos na 
Tabela 05. 

Tabela 04. Análise de variância para a produção. Dados obtidos na avaliação 
em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 

t\.>›-l\.› 

BLOCOS l404l4.703 70207.35] 0.25 NS 
TRATAMENTOS 91l68.026 91l68.026 0.32 NS 
RESIDUO 5721l6.263 286058.13l 
TOTAL 803698.993 UI 

DEsv1o PADRÃO = 534.844 ERRO PADRÃO DA MED1A~= 308.792 
MEDIA GERAL = 7ó9s.sóó COEFICIENTE DE VARIAÇAO = 6.95 

Tabela 05. Médias de produção e médias relativas dos tratamentos. Dados 
obtidos na avaliação em Xanxerê,SC. 1995/96. 

TRATAMENTO MEDIA <1<g/ha) Média 
Relativa 

SELECIONADO 7.822,] 103,25 
ORIGINAL 7 . 575,6 100,00
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4.3. EFEITO DA SELEÇÃO SOBRE A ALTURA DE PLANTA 
E DE ESPIGA 
Os resultados não mostraram diferença estatística significativa entre os 

materiais pela análise de variância ao nível de 5% de probabilidade para altura de 
planta (Tabela 06) e para altura de inserção de espiga (Tabela O7); apesar do 
incremento de 3cm na altura de planta (figura 03), e de 4cm na altura de 
inserção de espiga, (Figura O4). 
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Figura 03. Comportamento da altura da planta por parcela. Dados obtidos na 
avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 
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Figura O4. Comportamento da altura de inserção de espiga por parcela. Dados 
obtidos na avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96.
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Em estágio realizado no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo - 

CNPMS - EMBRAPA observou-se em experimentos para prolificidade 
conduzidos há mais de cinco gerações que com o progresso da seleção, o 
material sofre um acréscimo na altura da planta e da inserção da espiga (Figura 
5), o que não foi observado neste experimento, pois trata-se de somente uma 
geração de seleção. Este problema pode ser amenizado, tomando o cuidado na 
seleção do material, isto é, evitar selecionar plantas altas e se possível evitar 
também plantas com inserção de espiga muito alta. Mas do mesmo modo ocorre 
um acréscimo na altura de inserção da espiga, possivehnente porque os 
caracteres estão ligados (os genes estão situados próximos no cromossomo) ou 
porque existe playotropia (genes comuns às duas caracteristicas). Com isso, 
quando se seleciona para prolificidade, espera-se resposta na altura de inserção 
de espiga e altura de planta. 

Tabela 06. Análise de variância para altura de planta. Dados obtidos na 
avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 
BLOCOS 0.0039 0.0020 0.51 NS 
TRATAMENTOS 0.0020 0.0020 0.53 NS 
RESIDUO 0.0076 0.0038 

l\.>›-*N 

TOTAL 5 0.0136
I DEsv1O PADRÃO = 0.0613 ERRO PADRÃO DA MEDIA = 0.0357 

MEDIA GERAL = 1.7850 COEFICIENTE DE VARIAÇAO = 3.46 

Tabela 07. Análise de variância para altura de inserção de espiga. Dados 
~obtidos na avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 
BLOCOS 0.0019 0.0010 0.24 NS 
TRATAMENTOS 0.0033 0.0033 0.81 NS 
RESIDUO 0.0080 0.0040 

l\)›-^l\J 

TOTAL 0.0132 UI 

DESVIO PADRÃO = 0.0634 ERRO PADRÃO DA MED1A~= 0.0366 
MEDIA GERAL = 0.3700 COEFICIENTE DE VARIAÇAO = 7.28
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Tabela 08. Médias de altura de planta e de altura de inserção da espiga dos 
tratamentos, e suas respectivas médias relativas. Dados obtidos na 

TRAT. Media da Media TR/*T Média da Alt. Média 
Alt. Planta relativa Espiga relativa 

SELECIONADO l,80 A l02,27 SELEUONADO 0,89 A l04,7l 

avalia ão ein Xanxerê, SC. I995/96. 

ORIGINAL il,77 A 100,00 0RlG'N^L 0,85 A l00.00 

Figura 05. Proteção da espiga e do pendão em experimento para prolificidade conduzido 
no CNPMS - EMBRAPA, Sete Lagoas, MG.
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4.4. EFEITO DA SELEÇÃO SOBRE O ACAMAMENTO E 
QUEBRAMENTO 

A variação entre os materiais não foi suficiente para dar diferença 
estatística significativa de acordo com a análise de variância ao nível de 5 % de 
probabilidade, para o acamamento (Tabela 09) e para o quebramento (Tabela 
10). Em estágio realizado no CNPMS - EMBRAPA, Segundo discussões com 
técnicos especialistas na área, a seleção para prolificidade aumenta as taxas de 
acamamento e quebramento das plantas, principalmente devido ao aumento da 
altura da inserção de espiga e altura da planta e também, em função de que 
plantas prolíficas nonnalmente apresentam uma maior taxa de transferência de 
nutrientes do cohno para as espigas. Com isso as plantas prolíficas ficam com o 
cohno mais fraco. 

Tabela 09. Análise de variância para plantas acamadas. Dados obtidos na 
avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 
BLOCOS 2 0,1799 0,0900 1,99 NS 
TRATAMENTOS 1 0,1411 0,1411 3,12 NS 
RESIDUO 2 0,0905 0,0453 
TOTAL 5 0,41 16 
DADOS TRANSFORMADOS EM SQRT(X + 0,50) 
DEsv1O PADRÃO =o,2127 ERRO PADRÃO DA 1\×1ED1A~=o,122s 
MEDIA GERAL =1,o542 COEFIOIENTE DE VARIAÇAO =2o,1s 

Tabela 10. Análise de variância para plantas quebradas. Dados obtidos na 
avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇÃO G.L. S.Q. Q.M. F 
BLOCOS 2 0,0299 0,0150 0,05 NS 
TRATAMENTOS 1 0,2612 0,2612 0,79 NS 
RESIDUO 2 0,6652 0,3326 
TOTAL 5 0,9564 
DADOS TRANSFORMADOS EM SQRT (X + 1,00) 
DEsv1O PADRÃO =o,s7ó7 ERRO PADRÃO DA MED1A~=o,333o 
MEDIA GERAL =2,1o57 COEPICIENTE DE VARIAÇAO =27,39
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Na figura 06 é mostrado o comportamento das médias dos materiais em 
relação ao acamamento e quebramento. Observa-se que os valores do 
acamamento são relativamente pequenos, já para o quebramento de planta os 
valores são mais interessantes. 
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Figura 06. Comportamento das médias de quebramento e acamamento das 
plantas por parcela. Dados obtidos na avaliação em Xanxerê, SC. 
1995/96.
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4.5. EFEITO DA SELEÇÃO SOBRE O TAMANHO DAS 
ESPIGAS 
Na colheita. as espigas foram classificadas pelo seu tamanho, (Figura O7). 

NOTA 5 4 3 2 I 

TAMANHO 20cm l6cm l2cm 08cm 04cm 
Figura O7. Classificação das espigas de acordo corn o tamanho. 

Figura 08. Variação no tamanho das espigas por ocasião da colheita.
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Figura 09. Comportamento do tamanho das primeiras espigas, avaliação por 
parcela. Dados obtidos na avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

Observa-se que de maneira geral não houve diminuição no tamanho da 
primeira espiga. 

A variação entre os tamanhos das primeiras espigas dos materiais não foi 
suficiente para mostrar diferença estatística significativa segundo a análise de 
variância ao nível de 5% de probabilidade (Tabela 11). 

Tabela 11. Análise de variância para tamanho da primeira espiga. Dados 
obtidos na avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 
BLOCOS 0,0921 0,0461 0,83 NS 
TRA,TAl\/[ENTOS 0,0011 0,001 1 0,02 NS 
RESIDUO 0,1109 0,0555 

I×J›-^l\.› 

TOTAL 0,2041 &Il 

DEsvIO PADRÃO = 0,2355 ERRO PADRÃO DA MED1A~= 0,1360 
MEDIA GERAL = 3,6267 COEFICIENTE DE VARIAÇAO = 6,49 

Tabela 12. Média das notas referentes ao tamanho das primeiras espigas dos 
materiais e suas respectivas médias relativas. 

TRAT. MÉDIA Média 
Relativa 

SELECIONADO 3,64 100,74 
ORIGINAL 3,61 100,00 

Observa-se que não houve diminuição no tamanho da primeira espiga.
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A variação entre os tamanhos das segundas espigas não foi suficiente para 
mostrar diferença estatística significativa segundo análise de variância ao nível de 
5% de probabilidade (Tabela 13). O esperado era uma pequena diminuição no 
tamanho da primeira espiga, devido ao aparecimento da segunda e em função da 
melhor partição dos nutrientes. O tamanho médio da segunda espiga na 
população selecionada aumentou principahnente pelo maior aparecimento de 
segundas espigas, pois o tamanho médio foi calculado pelo somatório das notas 
das segundas espigas, e dividido pelo número total de plantas nas parcelas, com 
isso, as plantas que não tiveram as segundas espigas, levaram tamanho de 
segunda espiga igual a 0 (ZERO) conseqüentemente diminuindo o tamanho 
médio da segunda espiga na parcela. 

Tabela 13. Análise de variância do tamanho da segimda espiga. Dados obtidos 
na~ava1iação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

C. VARIAÇAO G.L. S.Q. Q.M. F 
BLOCOS 0,0151 0,0076 2,28 NS 
TRATAMENTOS 0,0204 0,0204 6,16 NS 
RESIDUO 0,0066 0,0033 

l\J›-*l\) 

KII TOTAL 

DEsv1o PADRÃO z 0,0576 ERRO PADRÃo DA MED1A~= 0,0332 
MEDIA GERAL = 0,3150 coE1=1c1ENTE DE VARIAÇAO z 18,28 
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Figura 10. Comportamento do tamanho das segundas espigas, avaliação por 
parcela. Dados obtidos na avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96. 

A variação observada na figura acima não é significativa ao nível de 5%.
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Como podemos ver abaixo (Figura 11), a seleção aumentou todas as taxas 
das características avaliadas: prolificidade, produção, Altura de planta e de 
inserção de espiga, tamanho da primeira espiga, tamanho da segunda espiga, 
acamamento e quebramento. Mas segundo as análises de variância somente a 
variação da prolificidade mostrou diferença estatística significativa. 
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Figura ll. Comportamento geral dos materiais (valores em %). Dados obtidos 
na avaliação em Xanxerê, SC. 1995/96.
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5. coNcLUsõEs 

O método de seleção foi eficiente em aumentar a prolificidade da 
população, houve um aumento de 4,97% no número de espigas por planta.

ç 

Para as demais características como altura de planta, altura de inserção de 
espiga, acamarnento, quebramento e tamanho de espiga o experimento não 
mostrou diferença estatística significativa ao nivel de 5% de probabilidade. 

Para avaliações futuras, é necessário um maior número de repetições. 
Podem-se fazer as parcelas com somente duas linhas de cinco ou sete metros e 
aumentar o número de repetições para dez. Com isso, os valores avaliados terão 
maior precisão e confiança. 

Para o método em questão, deve-se tomar cuidado no estande de seleção e 
de avaliação (principalmente ao fazer o- desbaste). ,No CNPMS - EMBRAPA, 
está sendo realizada a avaliação de qual o melhor estande para se realizar a 
seleção. _ 

Pelas características da prolificidade (produzir mais espigas em condições 
favoráveis e de produzir menos plantas sem espiga em condições de alta 
densidade) a pesquisa sobre a prolificidade é importante. Mas como há uma 
tendência para o plantio em alta densidade e com milho de porte baixo, convém 
tomar maior cuidado com a' altura da planta na seleção do material, pois os 
resultados mostram, que com o decorrer de vários ciclos de seleção ocorre 
aumento da altura de planta, de inserção de espiga, aumento no acamamento e 
quebramento. É necessário desenvolver um milho prolífico mas não muito alto, e 
com as taxas de acarnamento e quebramento as menores possíveis.

f
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6. RESUMO 

A prolificidade em milho tem sido definida como a capacidade da planta 
em produzir mais de uma espiga por cohno. Pela alta correlação entre 
prolificidade e produção, este caráter tem resultado substanciais progressos no 
rendimento de grãos. Com isso muitos melhoristas têm demonstrado interesse 
por sua exploração em seus respectivos programas de melhoramento (Lonnquist 
et all 1966 apud PATERNIANI 1987). Pelas características da prolificidade 
(produzir mais espigas por planta em condições favoráveis e de produzir menos 
plantas sem espiga em condições de alta densidade), a pesquisa sobre a 
prolificidade é importante. Neste trabalho foi utilizado a “Seleção Massal com 
Controle Biparental para Expressão da Prolificidade em Milho”, (método 
proposto por Paterniani em 1978), na “população A” oriunda do México. A 
seleção foi realizada na empresa Agroeste Sementes em Xanxerê, SC, no ano 
agrícola 1994/95, e a avaliação no ano seguinte. Concluiu-se que em apenas. 
uma geração esta seleção foi eficiente em aumentar a prolificidade do material 
(4,97%). Por ter sido utilizadas somente três repetições de cada material 
(selecionado e original) na avaliação, os graus de liberdade do experimento 
foram insuficientes para detectar diferenças estatísticas nas avaliações de 
produção, altura de planta, altura de inserção de espiga, acamamento e 
quebramento e tamanho das espigas. Para avaliações futuras é necessário 
aumentar o número de repetições para dez. Com isso, os valores avaliados terão 
maior precisão e confiança. Em estágio na EMBRAPA (Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária) - CNPMS (Centro Nacional de Pesquisa de Milho e 
Sorgo) constatou-se que com várias gerações de seleção, o método aumenta 
excessivamente a altura de planta e inserção de espiga, além de aumentar as 
taxas de acamamento e quebramento. Propõe-se, ao selecionar para 
prolificidade, tomar o máximo de cuidado na seleção, descartando plantas altas e 
com inserção de espiga alta. É necessário desenvolver um milho prolífico mas 
não muito alto, e com as taxas de acamamento e quebramento as menores 
possíveis. ›
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) - 

CNPMS (Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo) é a instituição Federal 
responsável pela pesquisa em milho. 

Este centro desenvolveu vários cultivares de milho para o Brasil, como o 
BR 106 (sintético), BR 201 (Híbrido duplo) e BR 206 (híbrido duplo), milhos 
resistentes a solos fracos. 

O BR 201 é resistente a solos' ácidos, especialmente desenvolvido para 
pequenos agricultores. E um dos mais vendidos no Brasil, sendo o mais 
procurado para o plantio da safrinha. 

O estágio foi realizado neste centro pela oportunidade de. aprimorar 
conhecimentos sobre métodos de melhoramento de populações e obtenção de 
híbridos de linhagens. ‹

' 

i 

Este relato possibilita o conhecimento de algumas das atividades realizadas 
num programa de melhoramento. '

. 

Foi acompanhado as seguintes etapas do melhoramento: planejamento de 
pesquisa, atividades de campo e avaliações dos experimentos, além de outras 
atividades desenvolvidas no centro.
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2. ACOMPANHAMENTO D.E CAMPO 

2.1. PLANTIO 
Comparação do sistema de plantio utilizado no CNPMS com o sistema 

utilizado na Agroeste Sementes: 
Descrição CNPMS Agroeste 

Forma do 
Experimento 

Delimitações elaboradas no 
local e no momento do 
plantio, adaptando os blocos 
de acordo com o fonnato do 
terreno 

Tamanho e forma dos tratamentos 
já é elaborado antes de chegar no 
local, no plantio, poderá mudar 
somente a orientação, de acordo 
com a declividade. 

Espaçamento E empregado de 0,8 a 1,0 m 
entre linhas (mais comum 0,8 
m), e o espaçamento entre 
covas varia de acordo com o 
estande, sendo que é 
utilizado tuna planta por 
cova. ex: para 50.000 pl/ha, 
usa-se uma planta a cada 

idem, com uma única alteração: 
são utilizadas duas plantas por 
cova, com o dobro do 
espaçamento entre covas (não há 
diferença estatística significativa). 
Ex: para 50.000 pl/ha, usam-se 
duas plantas a cada 50cm. ' 

Adubação 
_25cm ' 

É aplicado na linha de plantio 
com o trator, no momento do 
sulcamento. 

É aplicado a lanço, e incorporado 
por grade. 

Linhas de 
Plantio 

Feitas com o trator. Medidas com barbante, o qual 
possui os espaçamentos 
marcados. 

Distribuição 
das sementes 

Manual, largando as 
sementes com a mão no solo, 
segimdo espaçamento 
marcado numa vara de 
bambu (é necessário se 
abaixar para largar a 
semente). 

Utilizando uma plantadeira 
manual (caneta), na qual é 
colocada a semente na plantadeira 
com a mão. Segue-se a linha de 
plantio segtmdo barbante 
esticado, e marcado com o devido 
espaçamento. 

Tratamento no 
Plantio 

E aplicado FURADAN na 
linha de plantio. A seguir é 
feita a cobertura das 
sementes com terra, 
utilizando-se enxada. 

Não é necessário, o único 
tratamento é na semente, e 
mesmo assim eventualmente. A 
cobertura da semente também não 
é necessária.
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Vantagens Melhor aproveitamento do Espaçarnento mais uniforme, 
adubo. ' implantação do experimento é 

mais rápida, além de trabalhar-se 
i em pé. 

Desvantagens É necessário abaixar-se para Aproveitamento do adubo não é 
distribuir a semente, maior tão eficiente quanto na linha de 
tempo para implantar a plantio, mesmo assim traz bons 
parcela. resultados. 

2.2. DESBASTE 

O desbaste é realizado quando se quer ter uma maior precisão do estande 
finafl da parcela ou da linha de plantio. Isso é muito importante em campos de 
avaliação de cultivares, no qual, para podermos comparar dois cultivares 
diferentes, devemos ter os dois no mesmo estande, do contrário a avaliação ficará 
deficiente. Em campos de cruzamentos onde o estande não é muito importante, o 
plantio é feito com uma semente por cova, e não é realizado o- desbaste. 

O desbaste consiste no arranque das plantas em excesso deixando um 
estande uniforme, normahnente com uma planta por cova. Quando houver falha 
na gemiinação, ao lado da falha deixa-se maior número de plantas na cova, mas 
não pode ser deixado maior número de plantas na linha. Para auxiliar no 
desbaste, os trabalhadores utilizam uma espátula, apropriada, para evitar dano 
nas raízes das plantas que ficam. O ideal é fazer o desbaste logo após uma 
chuva, onde o solo fica mais fofo e úmido, diminuindo os danos nas plantas que 
ficam. . 

2.3. TÉCNICAS DE PoL1N1zAÇÃo 

2.3.1. Autofecundação 

Esta operação é realizada para aumentar a homozigose do material, com o 
objetivo de retirar linhagens puras, para no futuro fazer um híbrido de linhagens, 
ou um sintético do material. Para fazer a autofecundação, isola-se a espiga com 
um saco plástico, quando no inicio do emborrachamento, e antes que ela inicie a 
emissão dos estigmas para fora da palha, evitando assim a contaminação por
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outro material. Para facilitar a operação, retira-se a folha próxima a espiga. 
Quando a espiga isolada estiver com os estigmas em tomo de 3 a Scm de 
comprimento para fora da espiga, e o pendão estiver liberando pólen, isola-se o 
pendão com uma sacola de papel, por pelo menos l8 horas, (pois é o tempo 
máximo que o pólen desconhecido que está grudado neste pendão se mantém 
viável), após este tempo, o pólen viável dentro desta sacola com certeza é da 
mesma planta. Normalmente protege-se numa tarde e efetua-se a autofecundação 
na próxima tarde. A autofecundação é realizada pegando a sacola que está no 
pendão e colocando sobre a espiga que estava isolada, com o cuidado de não 
colocar as mãos dentro da sacola, nem encostar no estigma da espiga para não 
ocorrer contaminação do material. A cada autofecundação, aumenta o grau de 
homozigose em 50%, e com isso vem os problemas resultantes da endogamia, no 
qual, a altura e a produção do' material tende a diminuir até o quinto ano, e 
estabilizar. As maiores quedas são nas primeiras autofecundações. Um dos 
principais objetivos da autofecundação é a obtenção de linhagens para fazer 
híbridos. 

2.3.2. Sib 

O sib, normalmente, é realizado em linhagens já em estado avançado de 
homozigose, para aumento da quantidade de sementes e também com o objetivo 
de diminuir a depressão provocada pela endogamia. Consiste no cruzarnento de 
duas plantas do mesmo material. A cada prática do sib, a homozigose aumenta 
em somente 25%. Ele dá o mesmo resultado que plantar um lote isolado com a 
linhagem, para multiplicação. Com ele, pode-se multiplicar o material (linhagem) 
ao mesmo tempo que faz os cruzamentos, e não necessita ser em lote isolado. 

2.3.3. Mistura de pólen 

Os cruzamentos utilizando mistura de pólen são realizados principahnente 
quando se quer fazer cruzamentos, entre populações, neste cruzamento temos que 
ter uma amostra da população utilizada como pai, deste modo retira-se um grande 
número de sacos, de vários pendões, mistura-se o pólem, passando-o em uma 
peneira, (onde são retirados os resíduos do pendão, e a seguir o pólem é colocado 
em um saleiro. Nos cruzamentos joga-se um pouco do pólen do saleiro sobre o 
estigma de uma espiga isolada da planta que se queira, e coloca-se uma sacola de 
papel, para isolá-la.
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2.3.4. Cruzamentos 

Nos cruzamentos utiliza-se o pólen de uma planta e a espiga de outra, na 
qual elas são de materiais diferentes. Ele é realizado com o objetivo de produzir 
um híbrido, buscando materiais que mostrem alta heterose, alto rendimento e 
baixa suscetibilidade às doenças. O híbrido simples é a máxima expressão da 
heterose, espera-se que a produção do HS seja maior que do H. triplo, e este, 
maior que do H. duplo. - 

~ Deve-se ter uma grande atenção ao fazer as autofecundações ou os 
cruzamentos, evitando ao máximo as contarninações, diminuindo problemas 
futuramente. Uma prática nova (para mim) realizada no CNPMS é o corte dos 
estigmas, com uma faca, quando ele já estiver muito grande. Segundo o 
perquisador, nesta prática até ocorre alguma contaminação, mas não é muito, e 
ela auxilia quando se demora para efetivar o cruzamento. Desta maneira o 
estigrna se mantém saudável por um periodo maior, mas a prática do corte deve 
ser feita com atenção. 

2.4. Tomada de dados dos experimentos 

Nos experimentos de competição de cultivares procura-se anotar o máximo 
das características dos materiais, para que seja feita uma melhor avaliação. Entre 
as informações coletadas, estão: dias para o florescirnento, nível -de dano de 
doenças (dando notas de 1 a 5; 1 para planta limpa, e 5 para planta 
completamente atacada pela doença), como ferrugem comum, mancha de 
filostica, helminthosporium, etc., altura de planta, altura de espiga, estande final, 
número de plantas acamadas e quebradas, número de espigas, núrnero de espigas 
doentes, peso de espiga, peso de grão e umidade. Dependendo dos objetivos do 
ensaio, são avaliados também coloração do grão, número de fileiras de grãos nas 
espigas, coloração do sabugo, e dureza de grão (duro, semiduro, meio dente e 
dentado). 

Através das informações coletadas, se fazem as devidas interpretações, 
principahnente avaliando os melhores materiais, mais produtivos, que ficam em 
pé, não muito altos, e resistentes às principais doenças. 

Através das informações coletadas, pode-se recomendar ou não a 
utilização de um material num detemiinado local. Para isso são realizados 
ensaios em vários locais; como é feito para a recomendação de milhos 
superprecoce, precoce, normal e tardio, nas regiões sul, centro, centro-oeste, etc. 
Para o material ser recomendado, deve ser aprovado em no minimo dois anos nos 
ensaios nacionais de avaliação.
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2.5. COLHEITA 

A colheita dos ensaios é feita manuahnente para serem recolhidas também 
as espigas de plantas acamadas e quebradas. As espigas são colhidas 
despalhadas. Para a colheita ser mais eficiente, cada pessoa vai munida de um 
equipamento que facilita o trabalho. O equipamento é um cinto largo, de couro, 
com dois ganchos para prender a bolsa, e um instrumento chamado despalhador, 
que tem uma ponta de metal, o qual facilita o despalhe. Quando se colhe um lote 
isolado de multiplicação, as espigas são todas misturadas, pois são do mesmo 
material, quando em ensaio de competição, cada material é diferente dos demais, 
por isso, cada linha de plantio (material) deve ser colhida separadamente. 

3. PLANEJAMENTO DE PESQUISA ` 

3.1. PLANEJAMENTO DA SELEÇÃO A SER REALIZADA 

Existem vários métodos de seleção propostos por inúmeros pesquisadores, 
o tipo de seleção a ser adotado depende dos objetivos que temos para o material 
em questão. Exemplo: ' 

a) Quando se introduz um material (população ou sintético) na região, o 
melhor é fazer seleção massal, escolhendo as melhores plantas por ocasião da 
colheita, e selecionar as melhores espigas na peneira, em pós colheita. 

b) Quando é preciso melhorar uma característica em especial, dependendo 
dela, mais de um método é proposto, cada um com suas peculiaridades, 
facilidades e limitações. 

Após escolhido o tipo de seleção a ser realizado, é preciso planejar e 
ordenar as atividades que serão desenvolvidas. Primeiramente ordenar as 
atividades, após isto, escolher os locais e épocas de plantio, para programar o 
preparo e correção do solo, o qual deve ter um tempo mínimo para ser feita uma 
análise de solo, para melhor correção. Escolhido o local e época de plantio, o 
próximo passo é fazer a planilha de campo, e a contagem de semente para o 
plantio; com os pacotes das sementes prontas devemos ordena-los para maior 
facilidade quando no plantio. 

A planilha de campo deve ter todas as informações do ensaio: desde o 
plantio, data da germinação, data de adubação em cobertura, data do desbaste, 
os tratamentos devem estar ordenados segundo a ordem de plantio, e deve-se 
deixar espaço já organizado para as anotações que se queira fazer por ocasião da 
tomada de dados à campo, dados da colheita e avaliação em pós colheita.
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Foram discutidos alguns métodos básicos para se iniciar um programa de 
melhoramento. Por exemplo ao iniciar com várias populações, é necessário 
avaliar a capacidade geral e específica de combinação dos materiais (geral - 

cruzando com as populações principais; específica - cruzando com as linhagens 
principais do programa). 

Se for iniciado somente com populações, faz-se um dialélico com elas, 
para saber quais cruzamentos que produzem maior heterose. Ao saber quais as 
populações que “casam bem”, elas são selecionadas para os seus 
defeitos, transformando-as em sintéticos, pois não podemos levar material ruim 
para frente, o que somente irá onerar os custos da pesquisa. O método a ser 
usado para selecionar o material depende dos objetivos do melhorista e das 
características do material.

, 

Se é acrescentado um novo material ao programa, o primeiro passo é fazer 
um topcross com os melhores materiais, para avaliá-los e classificá-los em alguns 
dos grupos do programa, exemplo: materiais que proporcionam um bom 
cruzamento com o material A ou B do programa. 

Quando já se sabe quais os materiais que dão urna boa heterose e já estão 
mais uniformes, obtém-se algumas opções de melhoramento: 

- Seleção Recorrente Recíproca de Meios Irmãos 
- Seleção Recorrente Recíproca de Irmãos Germanos 

Ambos os métodos têm variações para material prolífico e não prolífico. 
Além destes, existem outros métodos, mas estes são alguns dos mais 

utilizados 

3.2. ALGUNS TIPOS DE SELEÇÃO REALIZADOS 

MATERIAL SELEÇÃO REALIZADA 
TUSON Seleção Massal Estratificada com o objetivo de adaptação do 

material as condições do Brasil, inicialmente em Sete Lagoas, 
já está no segtmdo ciclo de seleção. Este material foi 
introduzido do programa de melhoramento de Aiowa State 
University, é Luna mistura de 4 materiais tuson introduzidos do 
CIMMYT e em seleção para precocidade. As características 
principais são: espiga longa e cilíndrica. 

CMS 14 C Seleção de progênies S2. No primeiro ciclo foi plantado um 
lote em alta densidade (> que 70.000 pl./ha) e autofecundou-se 
2.000 pl., destas foram selecionadas e colhidas as 800 melhores 
Sl, que foram plantadas e autofecundadas resultando em 400 
S2 selecionadas; estas foram plantadas em 4 látices 10X10 
com 2 repetições, em alta densidade e foi avaliado Produção,
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Acamamento, Quebramento e doença, foram selecionadas as 15 
melhores progênies. Estas 15 progênies endogârnicas S2 terão 
a endogamia avançada para o programa de produção de 
híbridos e também para recombinação pelo Método Irlandês 
Modificado e formação de um sintético, formando o primeiro 
ciclo do material. 

CMS 53 e 61 Seleção Recorrente Recíproca de meios irmãos, objetivando 
produzir híbrido de linhagens (53X6l), já que foi observado 
que o cruzamento destes dois materiais produzem grande 
heterose. O CMS 53 é um composto resistente ao acamamento 
selecionado em Sete Lagoas, (Recombinação das 28 linhagens 
resistente ao acamamento e grão duro)tem como característica 
ser mn milho de grão duro; já o CMS 61 é derivado do BR 
106 (sintético 06), “75%” e mn Híbrido sírnples Pioneer 
americano, “25%” que tem como característica ser de grão 
dentado; (sint. 06 X HS Pioneer >› fl X 4 melhores progênies 
S2 do sint. 06). Foram plantados dois lotes isolados, com 
fileiras pareadas, uma com a' 53 e a outra com a 61, uma será o 
macho e a outra a fêmea; protege-se as duas espigas da fêmea, 
e durante 4 a 6 dias realizamos autofecundações nas segimdas 
espigas, após isto, despendoamos as fêmeas e retiramos as 
proteções das primeiras espigas, deixando livre a ocorrência 
dos cruzamentos pelas fileiras macho. Nmn campo onde a 
CMS 53 estava sendo usada como fêmea, e a 61 como macho, 
foram colhidas 80 S1 com os respectivos cruzamentos para 
serem testados em vários locais, e serem selecionados as 
melhores progênies para futura recombinação e formação do 
novo ciclo de seleção. 

CMS 53 e 61 TopCross de progênies S1. Plantaram-se dois lotes, onde 
foram autofecmrdadas 1.000 plantas, selecionadas 200 na 
colheita, e selecionado 150 na peneira em pós colheita, o 
topcross foi plantado em dois lotes isolados com estas 150 Sl, 
usando como macho a mistura das 150 Sl de um material, e 
como fêmea as 150 do outro material, desta forrna são 
realizados dois topcrosses, mn com a 53 como macho e outro 
com a 61. ` Na colheita serão selecionados os 100 melhores 
cruzamentos, e testados em látice 10X10, onde serão 
selecionados 20% para recombinação das 20 S1 selecionadas 
(remanescentes) em lote isolado pelo MIM, e também estas 20 
S1 selecionadas vão para campo de autofecundação seguindo 
para S2, sendo que em cada linha dos materiais são colhidos 4 
a 5 pl.
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CMS 53 e 61 Seleção de progênies S1. Cada uma das populações; 
autofecimdação de várias plantas, teste das melhores S1 em 
látice e recombinação pelo MIM. Foram plantados dois lotes, 
um com a CMS 53 e outro com a 61 autofecundou-se 1.000 pl. 
selecionou-se 200 S1 de cada, plantou-se as 200 S1, 
autofecundou-se e foram selecionadas as 100 melhores S2 de 
cada material (53 e 61); Avaliação das progênies em látices 
10x10 com duas repetições, foram selecionados 20%, e as S2 
remanescentes selecionadas, serão recombinadas, para formar o 
primeiro ciclo de cada material; as S2 selecionadas, também já 
seguem para S3 em campos separados, objetivando HS 53 X 
61. ~

~ Seguindo o processo, tem-se populaçoes 53 e 61 mais 
uniformes (per-se) e com aumento na heterose quando cruzadas 
entre sí; e linhagens em' estado avançado de homozigose, 
propiciando obtenção do HS 53X61 mais rapidamente. 

ACROSS 8528 Método Irlandês Modificado, para recombinaçao das 
melhores progênies do material; usando relação M/F de 1 para 
1, o macho é mistura das fêmeas (usando mesma quantidade de 
semente de cada fêmea), e as fêmeas são cada uma das 
progênies selecionadas. Este material quando cruzado com a 
CMS 58 produz uma alta heterose, e estes dois materiais, foram 
selecionados para alta densidade, pelo mesmo método que a 
CMS14 C, foi plantado um lote em alta densidade para cada 
material, e autofecundadas 1.000 plantas de cada material, 
destas foram selecionadas 400 progênies, e testadas em látice, 
em alta densidade, onde foram selecionadas as 24 melhores S1, 
de cada material, as quais estão sendo recombinadas para 
formação dos novos sintéticos CMS 58 e ACROSS 8528 para 
retirar linhagens objetivando Híbridos Simples Super Precoce 
para alta densidade e alta tecnologia. . 

VÁRIOS Seleção de Progênies Endogâmicas, em diferentes níveis de 
endogamia, e diferentes origens; Cruzamento de linhagens e 
seleção para melhorar características das linhagens. 

VÁRIOS Formação de Sintéticos: @ ›› Recombinação das 15 melhores linhagens flint (grão 
duro) do centro, tolerante ao quebramento e acamamento, e 
resistente a doenças. 
Dente ›› Recombinação das 15 melhores linhagens de grão 
dentado, do centro, tolerante ao quebramento e acamamento, e 
resistente a doenças.
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4. AVALIAÇÃO 
4.1. SELEÇÃO DAS MELHORES PROGÊNIES NO CAMPO 

Esta seleção foi realizada em progênies principalmente em Sl e S2, com o 
principal objetivo de eliminar materiais doentes, acamadores, quebradores e/ou 
com inserção de espiga muito alta. Foi aplicado nivel de seleção rigoroso, para 
não levarmos material problemáticos para frente o que somente aumentaria os 
custos do melhoramento. Foram avaliados dois campos, sendo um com vários 
materiais, em diferentes estados de endogamia, mas com poucas linhas de cada 
material, o segimdo campo, foi avaliado 450 Sl, do mesmo material, em 4 
repetições, no qual foi selecionado somente 15 melhores linhas, o que 
corresponde a um nível de seleção de 3,33%, o qual é bem rigoroso. 

4.2. sELEÇÃo DAS MELHORES EsPIGAs EM PÓS 
COLHEITA 

Esta seleção é feita na seleção massal e foi realizada nas populações Tuson 
(milho americano, precoce e com espiga longa e cilíndrica) e BS 28. Escolhem- 
se as melhores plantas na colheita, avaliando principalmente doença, e após a 
colheita colocam-se todas as espigas numa peneira, grande, na qual são 
selecionadas as melhores espigas, tendo como enfoques principais: doença da 
espiga, tipo de grão (dentado ou flint, dependendo do material), formato da 
espiga (cilíndrica) e comprimento de espiga. Após a seleção das melhores 
espigas, retira-se uma amostra de cada espiga selecionada e mistura-se. Esta 
amostra será recombinada no próximo plantio, e é com ela que seguirá o 
melhoramento deste material. O restante das espigas são debulhadas e misturadas 
para comparação e doação a quem solicitar amostra do material. 

4.3. AVALIAÇÃO DE ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

Foi realizada pré-avaliação de ensaios nacionais de milho Super Precoce, 
Precoce e Normal situados no centro. A avaliação foi no estágio final de 
enchimento de grão, onde é mais evidente a suscetibilidade a doenças, já é 
possível a avaliação da altura de planta e espiga, e temos uma boa informação da 
provável produção. Foram selecionados oito híbridos ao todo que estavam sendo
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testados. Estes, foram plantados novamente para uma nova avaliação na safrinha, 
para melhor avaliação da sua resistência a doenças e potencial de produção. 

4.4. DISCUSSÃO SOBRE O CICLO DOS CULTIVARES 

Foram analisadas épocas de florescirnentos médios dos ensaios, dos mais 
produtivos e a variação entre o mais precoce e o mais tardio de cada ensaio, em 
várias regiões, para o ciclo Super precoce, para o Precoce e para o Normal, 
dividindo em regiões; 3 locais para a Região Sul, 8 locais para a Região Centro, 
e 4 locais para a região Centro-Oeste. 

ENSAIO NACIONAL 1994/95 

Our O O I O O 7 I Regiao Tipo 
_ Maior Menor Media M 1 aior Menor Media, 

Centro - N 71,7 56 62,6 9.550 3.750 6.606 
Oeste P 67,7 '_ 54 60,4 11.007 3.826 . 7.144 

4 Locais SP 64,1 55,9 58,4 11.454 3.684 8.829 

Centro - N 69,9 53,9 61,8 12.423 2.914 7.804 
P 

Í 
68,4 52,9 60,4 13.726 2.987 ' 7.393 

8 Locais SP 65,3 51,4 57,6 14.600 4.395 9.196 

Sul N 77,0 59,0 70,0 11.286 5.158 8.140 
P 77,9 57,8 69,5 12.062 6.070 8.748 

3 Locais SP 73,4 55,8 63,5 13.480 6.542 9.955 

Principais Conclusões: 
Não há diferença entre os ciclos dos materiais, há materiais que podem se 

encaixar nas três categorias. 
Os materiais super precoces foram os que apresentaram média superior de 

produção, mas de acordo com o florescimento, eles não diferem dos híbridos de 
ciclos nonnais. Esta diferença deve ser melhor estudada e classificada. 

Como sugestão, deveria ter urna classificação para cada Região do país, 
como por exemplo: 
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Centro <58 58 a 64 >64 

Centro Oeste <60 60 a 66 >66 
Sul <63 63 a 70 >70
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4.5. EXPERIMENTO PARA PROLIFICIDADE 

No CNPMS está sendo conduzido um experimento para avaliar qual o 
melhor estande para se realizar a de seleção para prolificidade. 

Para isso, selecionou-se, por cinco gerações, uma população em estandes 
de 25.000, 37.500 e 50.000 plantas por hectare, utilizando o método “Seleção 
Massal com Controle Biparental para Expressão da Prolificidade em Milho”. 

Após cinco gerações de seleção, realizou-se o experimento de avaliação, 
no qual foram avaliadas a primeira, a terceira e a quinta geração do material 
selecionado, juntamente com o original. 

Para as três gerações de seleção os materiais selecionados em 25.000 
pl./ha foram avaliados em estandes de 25.000, 37.500 e 50.000 pl./ha, idem para 
os materiais selecionados em 37.500 pl./ha e para os selecionados em 50.000 
pl./ha. 

No estágio, foi possivel a avaliação preliminar (antes de serem colhidos) 
do experimento (Tabela l). 

1°cíclo de seleção °/° 5° ciclo de sel. 
25,0 37,5 50,0 3°cícl0 de sel. 25,0 37,5 50,0 
em 

ong. 

ll! I Ill ll! i!;›=i 

Figura 1. Gráfico referente a percentagem de prolificidade de acordo com o 
estande de avaliação, de seleção e o ciclo de seleção. 
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Os valores apresentados acima, não são significativos, devido a problemas 
de estande na avaliação, os valores em que o estande prático não condizia com o 
teórico, foram descartados. Esta é apenas uma análise prévia, dependendo 
portanto da colheita.
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1NTERPRETAÇõEs Do GRÁFICO 
Para o primeiro ciclo de seleção, plantando em estande de 25.000 pl/ha e 

50.000 pl/ha, os materiais mais prolíficos foram os selecionados em 50.000 pl/ha. 
E plantando em 37.500 pl/ha, os mais prolíficos foram os selecionados em 25.000 
pl/ha. 

Para o terceiro ciclo de seleção, plantando em estande de 25.000 pl/ha os 
materiais mais prolíficos foram os selecionados em 25.000 pl/ha. Para os 
materiais avaliados em 37.500 pl/ha foram mais prolíficos os selecionados em 
37.500 pl/ha. E quando plantados em 50.000 pl/ha, os mais prolíficos foram os 
selecionados em 50.000 pl/ha, mostrando realmente a maior eficiência em relação 
aos demais. 

Para o quinto ciclo de seleção, avaliando-se em 25.000, os mais prolíficos 
foram os selecionados em 25.000 pl/ha. Os materiais mais prolíficos plantados 
em 37.500 pl/ha, foram os selecionados em 37.500 pl/ha. Para os materiais 
plantados em 50.000 pl/ha, os mais prolíficos foram os selecionados em 50.000 
pl/ha. 

Devido à maior uniformidade nos 5 ciclos de seleção, nas avaliações em 
25.000, 37.500 e 50.000 pl/ha, o mais eficiente foi o material selecionado em 
50.000 pl/ha, e provavelmente com os dados estatísticos mais confiáveis. 

Levando em conta somente o 5° ciclo de seleção, o material selecionado 
em 25.000 pl/ha, foi o que obteve maior ganho em prolificidade na média das 3 
densidades. 

Para se ter maior confiança nos dados amostrados, seria preciso maior 
número de repetições, e se possível avaliações em vários locais. 

Tabela 1. Resultados gerais do experimento para prolificidade, (pré-análise). 
Trat estand estand ciclo estand % estande % estande % Media 

Sei. Aval. Prático 2 esp Prático 2 esp Prático 2 esp modif. 
1 2 3 %Esp

1 25000 25000 25.000 29,4 33.000 44 27.000 35,75
2 25000 37500 36.000 25 40.000 18,8 38. 000 

42,1 
6,7 15,85 

3 25000 50000 49.000 12,2 48.000 10 43.000 31,4 11,1 

4 37500 25000 26.000 44,4 26.000 27,8 27.000 21,1 31,1 
5 37500 37500 38.000 10 35.000 14,8 35.000 18,5 14,43
6 37500 50000 37.000 17,2 37.000 24,1 44. 000 8,3 ? 

7 50000 25000 26.000 55,6 27.000 31,6 26.000 55,6 47,6 
8 50000 37500 38.000 3,3 37.000 27,6 39.000 32,3 15,45 
9 50000 50000 44.000 5,6 50.000 21,4 47.000 7,7 14,55 

10 25000 25000 26.000 66,7 29.000 38,1 26.000 61,1 63,9 
11 25000 37500 42.000 11,8 38.000 26,7 37.000 20,7 23,7 
12 25000 50000 46.000 5,3 39.000 29 49.000 9,8 7,55
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37500 25000 26.000 50 29.000 81 26.000 44,4 47,2 
37500 37500 38.000 20 38.000 36,7 25.000 28,35 
37500 50000 55.000 17 48.000 5 48.000 

76,5 
10 10,67 

50000 25000 26.000 22,2 26.000 77,8 27.000 42,1 47,37 
50000 37500 37.000 17,2 36.000 35,7 26.000 61,1 26,45 
50000 50000 41.000 30,3 45.000 27 37.000 31 27 

25000 25000 V 43.000 57,1 25.000 88,2 27.000 94,7 91,45 
25000 37500 49.000 31,7 39. 000 45,2 38.000 30 37,6 
25000 50000 42.000 38,2 49.000 26,8 48.000 32,5 29,65 

37500 25000 26.000 72,2 27.000 63,2 27.000 36,8 57,4 
37500 37500 38.000 40 35.000 40,7 44.000 30,6 40,35 
37500 50000 47.000 5,1 47.000 17,9 46.000 21,1 11,5 

50000 25000 26.000 50 26. 000 77,8 26.000 55,6 61,13 
50000 37500 36.000 28,6 37.000 31 31.000 43,5 29,8 
50000 50000 40.000 28,1 55.000 14,9 49.000 34,1 34,1 

50000 25000 Ciclo 26.000 22,2 26.000 5,6 27.000 5,3 11,03 
50000 37500 10 34.000 3,8 39.000 3,2 34.000 11,5 6,167 
50000 50000 nal 49.000 0 49.000 4,9 49.000 2,4 2,433 

5. oUTRAs INFQRMAÇÕES 
ESTÁGIO 

ADQUIRIDAS NO 

Ficou muito evidente que para realizar ensaios de avaliações de materiais, 
deve-se observar o número de repetições, através dos graus de liberdade do 
experimento, os quais quanto mais altos, melhores, para nos dar maior 
confiabilidade nos resultados, e também para a análise mostrar as diferenças 
estatísticas significativas. 

Ficou também evidente que ao realizar seleção para prolificidade do 
material, deve-se ter uma atenção maior na altura da inserção da espiga na planta 
e também na altura da planta. Normalmente os materiais prolíficos tem a 
inserção de espiga muito alta. Devido talvez a maior transferência de nutrientes 
do colmo para a segunda espiga, os materiais prolíficos tem um índice maior de 
acamamento e quebramento. 

Outra informação importante, é referente ao tamanho do pendão, o qual 
retira muita energia da planta, além de provocar um maior sombreamento nas 
folhas superiores, provocando diminuição no rendimento. Para a prolificidade 
foram realizados estudos que comprovaram que pela dominância apical do 
pendão, a segunda espiga demora mais tempo para ser formada em planta que 
tem um pendão muito grande, e por sua vez, não irá formar uma boa espiga, pois 
já está acabando o pólen da lavoura.
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Tabela 14. Resultados gerais do experimento de avaiaçãovem Xanxerê, SC. 1995/96. 
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