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RESUMO: Uma das causas da baixa utilização de cultivares modernas de milho, principalmente os híbridos, pelos 
pequenos produtores rurais, é o alto valor agregado das sementes. Encontrar alternativas para aumentar a produção da 
cultura em termos regionais é uma importante estratégia, para isso, desenvolver populações de polinização aberta 
adaptadas a região é uma estratégia viável. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi selecionar progênies de meio-
irmãos para o desenvolvimento de populações melhoradas de milho. O experimento foi realizado na Universidade 
Federal do Pampa - UNIPAMPA, Campus Itaqui, utilizando blocos casualizados com três repetições, avaliando 16 
genótipos de milho, sendo 15 famílias de meio-irmãos (FMI) e uma testemunha (híbrido comercial). Verificou-se 
diferenças estatísticas entre os tratamentos para produtividade de grãos, onde cinco FMI apresentaram desempenho 
igual a testemunha comercial. Dessa forma, existe a possibilidade de desenvolvimento de populações de milho, com 
grande potencial genético, viável para sistemas de produção familiar, sendo de baixo custo e proporcionando ao 
produtor maior autonomia em produzir sua própria semente.  
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INTRODUÇÃO 

 
O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, com produtividade média na última safra 

estimada em 4,3 ton.ha
-1

. A Região Sul é responsável por 33,7% da produção do país, onde o Rio Grande 
do Sul apresenta produtividade média de 7,2 ton.ha

-1
 (CONAB, 2016). Muitos agricultores não usam 

sementes melhoradas em função do alto custo, podendo ser considerado como uma das causas da baixa 
produtividade da cultura. Tendo em vista que, no Estado, a maior produção ocorre em municípios com 
estrutura fundiária assentada especialmente em médias propriedades, uma opção importante para 
pequenos e médios produtores é o uso de sementes de variedades de polinização aberta, onde o cultivo 
dessas populações possibilita aos agricultores guardar suas sementes para serem cultivadas na próxima 
safra.  

O desenvolvimento de populações de milho de polinização aberta pode ser uma estratégia para os 

pequenos produtores da região da Fronteira Oeste. Assim a UNIPAMPA cumpre o seu papel diante à 

região, desenvolvendo métodos que possibilitem a elevação da produtividade de nossos pequenos 

produtores. O objetivo desse trabalho foi selecionar progênies de meio-irmãos para o desenvolvimento de 

populações melhorados de milho. 

 
METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido na área experimental do curso de agronomia, da Universidade Federal 

do Pampa – UNIPAMPA, Campus Itaqui/RS, implantado no dia 21 de janeiro de 2016. A semeadura foi 

realizada manualmente, sendo semeadas 15 famílias de meio-irmãos (FMI), além de um híbrido simples 

comercial, como testemunha. O experimento foi conduzido em delineamento de blocos casualizados, com 

três repetições, cada unidade experimental foi constituída por quatro fileiras de 2 metros de comprimento e 

espaçada de 0,50 m. A adubação de base foi feita aplicando-se 350 kg.ha
-1

 da formulação 5-20-20, 

conforme a recomendação para a cultura. Foram feitas duas aplicações de nitrogênio (N) em cobertura 

utilizando ureia como fonte, sendo a primeira realizada quando as plantas encontravam-se em estádio em 

V3/V4 e a segunda em V6/V8, ambas aplicando 54 kg.ha
-1

 de N. Para o controle de plantas invasoras foi 

realizada uma aplicação de herbicida pré-emergente Dual Gold® e posteriormente capinas, enquanto que 
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para o ataque de pragas, em especial a lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), foram realizadas 

quatro aplicações de inseticida (Arrivo
®
). A variável analisada foi produtividade de grãos (PG), avaliando 

apenas as linhas centrais e descartando as bordaduras, transformando a produção da parcela para kg.ha
-1

. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e posterior comparação de média utilizando o 

programa computacional GENES (CRUZ, 2013). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os genótipos avaliados diferiram estatisticamente para a variável estudada, produtividade de grãos, 
onde seis apresentaram as maiores médias, entre eles a testemunha (híbrido comercial) e cinco populações 
de famílias de meio-irmãos, sendo elas: 5, 6, 10, 12 e 13 (Tabela 1). De maneira geral, a produtividade dos 
melhores tratamentos foram acima de 3 ton.ha

-1
, produtividade aproximada a esta foi obtida em estudo 

realizado por Linnè et al., (2015) avaliando o desempenho de FMI em ambiente com estresse de nitrogênio 
na safra 14/15, onde obtiveram média de 3.114,97 kg.ha

-1
. Porém, avaliando progênies de meio-irmãos 

entre cultivares crioulas de milho, Rodrigues et al., (2015) obtiveram média de 6.583,15 kg.ha
-1

 superando a 
média de produtividade para a Região Sul. Em relação ao presente trabalho, isto mostra que as médias 
obtidas ainda estão abaixo do esperado, o que pode ser explicado em função da infestação por plantas 
daninhas, além da elevada incidência de lagartas do cartucho e, principalmente, períodos de 
encharcamento do solo, afetando o potencial genético dos tratamentos avaliados. 

Levando em consideração que o valor gasto pelo produtor com o cultivo de variedades é inferior ao 
custo da compra de sementes de híbridos todos os anos, além de não ter a necessidade de uso de grandes 
tecnologias, obtendo produtividade em torno de 3 a 4 t ha

-1
, a adoção de populações de polinização aberta, 

poderá ser uma estratégia vantajosa para os produtores rurais.  
 

Tabela 1 - Média da produtividade de grãos (PG), em kg.ha
-1

, avaliada em 16 genótipos de milho. Itaqui/RS. 

       
 Genótipo PG (kg.ha

-
¹) 

 
Genótipo PG (kg.ha

-
¹)  

 1 2281b* 
 

9 1719b  

 2 1112b  10 3211a  

 3 1822b  11 2283b  

 4 2077b  12 3134a  

 5 3183a  13 2912a  

 6 3187a  14 1199b  

 7 2222b  15 1528b  

 8 2038b  Testemunha 3316a  

              *médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Scott – Knott a 5% de probabilidade de erro. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
As progênies de meio-irmãos 10, 6, 5, 12 e 13 apresentam potencial para desenvolvimento de 

populações de milho. 
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