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Milton Qiill,erne da Costa Mota' 

Ralianxia Heliana Magalhães P. Barriga1  

Jefferson Felipe da Silva 1  

FrancisoD r&Dr)a ido Saxirtanho2  

Pedro Hélio Estevam Ribeixj 

Encontram-se em andamento trabalhos independentes de me 

lhoramento genético, nas populações Br 5101 e Br 510 2 . Esses traba 
lhos correspondem à segunda etapa de um programa intensivo de melho 

ramento de milho no CPATU, visando essencialmente, obter cultivares 

mais produtivas e adaptadas às condições naturais de cultivo da Re 
gião Amazônica. 

A cultivar Br 5101, lançada recentemente pelo CPATU,00ns 

11

tui o segundo ciclo de seleção massal na população original Com 

osto Dentado. Este ano, foi semeado um. lote isolado de 0,5 ha com 

75.000 plantas de Br 5101, em área experimental do kilômetro 35 em 

Altamira (PA). Por ocasião do florescimento, as plantas indesejá-

veis serão eliminadas. Na época da colheita a ârea será dividida em 
estratos de 10 n2 , perfazendo um total de 500 estratos. Dentro de 

cada estrato serão selecionadas as 2 melhores plantas competitivas, 

tendo-se um total de 1.000 plantas selecionadas, o que corresponde 

ré a uma intensidade de seleção de 4% na população. Serão considera 

dos os parâmetros produtividade, prolificidade, boa formação de 
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espiga, altura da planta e espiga, uniformidade, resistência a doen 
ças e pragas, bom empalhamento de espiga, decuxnbência e caracteris 

ticas desejáveis de grão. As espigas selecionadas passarão a cons 

tituir progênies a serem avaliadas posteriorinente em vários locais. 

A cultivar Br 5102 foi desenvolvida recentemente 	pelo 
CPATU, a partir da população 23 do Banco de Germoplasma do CIMMYT, 

correspondendo ao segundo ciclo de seleção massal. Encontram-se no' 

campo, também na área experimental da Transamazônica, plantas dessa 

cultivar, oriundas de sementes remanescentes de progênies superio-

res nos ensaios de avaliação conduzidos em vários locais no ano de 

19C0. A atual etapa corresponde á recombinação de progênies promis 

soras para dar origem ao primeiro ciclo de seleção de Br 5102, a, 

través da escolha dentro das melhores famílias de meios-irmãos ava' 

liadas no ano anterior. 

Cem progênies ou fami1iaaestio ;.d&tr4iuídàsém. iij1ote' 
isolado de desendoamento, na proporqcdé 

ou duas progênies, para uma masculina, cue nada mais é do ate a mis 

tura proporcional das prc"gônies cm recombinação. De cada fileira fe 

minina serão selecionadas as dez melhores plantas, considerando-se 

vigor, produtividade, prolificidade, resistência a doenças, bem co 

mo empalhamento, decurnhência, inserção, uniformidade de tamanho e 

coloração da espiga, além de uniformidade de tamanho dos grãos. 1pós 

despalhamento, serão selecionadas as 500 melhores espigas e testa-

das na próxima geração, de maneira idntica ao efetuado no ciclo 

anterior. 
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