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Introdução

     A cultura do milho é amplamente estudada em todo 
o mundo, sendo extremamente rica em conhecimentos 
técnicos cientificos, possuindo grande valor econômico 
e bom potencial para gerar renda a muitas famílias, 
principalmente aos pequenos produtores. Para cultura 
do milho é muito importante, pois viabiliza o sistema 
produtivo pela agregação de valores ao produto e pela 
função do milho na alimentação humana e animal [1].
     Embora a seleção massal fosse amplamente 
utilizada, por volta de 1930 a 1940, a eficácia do 
método passou a ser questionada. Naquele período, 
acreditava-se que, a interação alélica predominante, no 
controle dos caracteres de importância economica não 
era aditiva e, portanto, a seleção não seria eficiente. 
Entretanto, em trabalhos realizados em anos 
subseqüentes, foi evidenciado que essa observação não 
era correta, ou seja, no controle genético dos principais 
caracteres da cultura do milho, predomina a interação 
alélica aditiva [2]. Assim, o tipo de ação gênica não era 
a razão do insucesso da seleção massal.
     Atualmente o melhoramento genético objetiva 
desenvolver híbridos mais produtivos com caracteres 
agronômicos favoráveis, o objetivo deste trabalho foi 
aplicar o método de seleção massal estratificada 
visando o melhoramento da produção de grãos em 
milho asteca em fase de pré-melhoramento.

Material e métodos
    O experimento foi conduzido no IFET – PE 
(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Estado de Pernambuco) campus de Vitória de Santo 
Antão com o plantio realizado no dia 13 de Abril de 
2009.

O método de melhoramento aplicado no presente 
trabalho foi a seleção massal estratificada [2]. 

A área do campo de seleção foi constituída de 671,84m2

(30,4m X 22,1m), com espaçamento de 1m entre fileiras e 
0,4m entre plantas, no qual foram estabelecidos cinco 
estratos de seis metros de comprimento, totalizando 100 
estratos. Cada estrato foi constituído de 15 plantas, onde foi 
empregada uma intensidade de seleção de 20%, 
ocasionando a seleção de três plantas por estratos. Para o 
presente trabalho foram selecionados 20 estratos.
    A seleção foi praticada separadamente para cada estrato, 
os caracteres avaliados foram peso dos grãos (PG), 
diâmetro da espiga (DE), número de grãos (NG) e peso do 
sabugo total (PS).
    Os dados foram processados com o auxílio do programa 
estatístico R, utilizou-se estatística não paramétrica, 
procendendo-se ao teste de Kruskal-Wallis visando à 
detecção de significância para os caracteres avaliados [3].

Resultados e discussão

    O teste de Kruskal-Wallis detectou diferenças 
significativas para os caracteres número de grãos (Tabela 
1).
    Este caráter apresentou uma grande varição fenotípica 
(Tabela 2), entretanto os fenótipos extremos foram de três 
grãos  na planta dois do extrato doze a 512 grãos na planta 
um do extrato dois. 
    No presente trabalho, este resultado evidencia a presença 
de variabilidade fenotípica para o caráter em questão que é 
um importante componente de produção em milho, pois 
maior número de grãos pode significar maior teor de óleo.         
    O fitomelhorista tem a sua disposição um grande número 
de plantas para explorar a recombinação e aumentar a 
freqüência de indivíduos desejáveis em relação a este 



caráter. 
    Obviamente que o descarte desses indivíduos, tendo 
em vista a não significância dos outros caracteres 
avaliados, não deve ser efetuada sem antes elaborar um 
delineamento experimental mais apurado visando 
minimizar os efeitos ambientais.  
    Para Borém [4], o conhecimento da variabilidade 
fenotípica total, que é resultado da ação conjunta dos 
efeitos genéticos e ambientais é de fundamental 
importância para o fitomelhorista, sobretudo na escolha 
dos métodos de melhoramento, do número de 
repetições e do delineamento experimental a ser 
utilizado. 
    De acordo com Ramalho et al.[5] o conhecimento da 
variabilidade proveniente das diferenças genéticas, 
permite ao melhorista conhecer o potencial da 
população para seleção de bons genótipos, assim sendo 
a próxima etapa a ser realizada é estabelecer um 
delineamento experimental, mais apurado objetivando 
um maior controle dos efeitos ambientais e a estimação 
de parâmetros genéticos para predizer o quanto dos 
caracteres em questão apresentam de variabilidade que 
devida aos efeitos genéticos.   
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Tabela 1. Teste de Kruskal-Wallis, referente ao p-valor, das variáveis altura da planta, comprimento da espiga, prolificidade e peso 
da espiga total do experimento condizido no IFET, campus de Vitória de Santo Antão, PE, 2009.

ns Não significativo. *, ** Significativo ao nível 
de 5% e 1% de probabilidade, respectivamente, pelo teste Kruskal-Wallis.

Tabela 2. Valores fenotípicos do caráter número da espiga coletados experimento condizido no IFET, campus de Vitória de Santo 
Antão, PE, 2009. 

NG1 (32, 40, 97)
NG2 (516**, 320,370)
NG3 (365,346,419)
NG4 (206,324,265)
NG5 (111,357,227)
NG6 (337,494,484)
NG7 (437,167,460)
NG8 (453,420,294)
NG9 (411,05,163)
NG10 (366,433,242)

NG11 (361,390,374)
NG12 (34,3*,105)
NG13 (22,371,196)
NG14 (431,433,419)
NG15 (506,231,468)
NG16 (431,554,218)
NG17 (414,407,436)
NG18 (280,375,24)
NG19 (469,336,52)
NG20 (342,365,186)

 3* Menor valor fenotípico, 516** Maior valor fenotípico

p-valor
Extratos: 20                    PG                  DE                   NG                   PS
Total de plantas avaliadas: 60                 0.1661NS         0.1453NS         0.04798*           

0.094NS


