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Os estudos na área de melhoramento genético, desenvolvidos pela
UEPAE Altamira com a cultura do milho, procuram basicamente obter cultivares
adaptadas às condições ecológicas da Amazônia, ao mesmo tempo que satisfazem as
exigências atuais da agricultura na região.

Para a área de influência da Transamazônica a~rangendo os municf
pios de Altamira e Prainha, está sendo melhorada a cultivar BR 5102 que foi lan
çada pelo Centro de Pesquisa Agropecu,~ria do Trópico Omido (CPATU), tomando por
base a população 28 do Banco de Germoplasma do CIMMYT, correspondendo ao segundo
ciclo de seleção massal estratiflc2da.

Em 1979/80, foram ava Iiadas 500 proçên les com sementes remanesce1!
tes, através de 05 l át lcas simples dupl icado 10 x.,.;tO.Foram selecionadas 100 pr~
gênies super lores baseando-se nos parâmetros: altura da espiga, "stand" final,,. ,

acamamento e produtividade.
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No ano seguinte, essas progênies superiores foram recombinadas en
tre si em lote isolado de despendoamento, no campo experimental do km 23 trecho
Altamira-Itaituba em área de Terra Roxa Estruturada. Na época da colheita proc~
deu-se a seleção entre e dentro (maior ênfase) de progênies. No campo foram sel~
cionadas 730 espigas de 73 progênies superiores, sendo que dessas foram selecio
nadas 300 espigas para a geração seguinte. Considerando basicamente os caracte
res: vigor da planta, resistência a pragas e doenças, inserção da espiga, decum
bência, bom empalhamento, disposição das fileiras, produtividade, ·forma cilíndri
ca, uniformidade de cor e formato do grao.

Em 1982, as 300 espigas selecionadas da geraçao anterior foram se
meadas, considerando-se cada espiga uma progênie com duas repetições, o delinea
mento experimental utilizado foi o de látice simples duplicado 10 x 10, com duas
repetições.

,
Cada progênie foi semeada com três sementes por cova, sendo efe

tuado o desbaste deixando-se apenas uma planta por cova.
Em cada repetição em intervalos de dez progênies, semearam~se fi

leiras da população original de BR 5102, visando o estudo do ganho genético que
será obtido através da diferença entre a média das progênies e a média da popul~
ção original.

As progênies serao avaliadas com base nos seguintes caracteres:
resistência a pragas e doenças, altura da espiga, acamamento, "stand" final, bom
empalhamento das espigas, uniformidade e peso de espigas despalhadas.

Para o ano agrícola de 1982/83 deverá ser iniciada a seleção in
trapopulacional no composto de base ampla denominado "Pool 25" do CIMMYT, o qual
após introduzido e selecionado no Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo -
CNPMS recebeu a denominação de CMS 14, levando-se em consideração o seu bom de
sempenho em avaliações anteriores no ensaio regional de milho normal.
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