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O Nordeste Brasileiro é um dos principais consumidores de milho, apesar de ter uma produtividade 

abaixo da média nacional. Sendo o milho uma cultura tradicionalmente cultivada nessa região 

devido seu caráter de multiuso, justifica-se o desenvolvimento de pesquisas com melhoramento 

genético que promovam uma melhoria na produtividade desse grão com consequente aumento na 

oferta desse produto. O objetivo do presente trabalho foi avaliar as variedades de milho tropicais 

quanto à produtividade de grãos além de estimar qual o sentido e magnitude das correlações 

fenotípicas entre os diferentes caracteres das cultivares avaliadas em região Semiárida do Nordeste 

brasileiro. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Embrapa Caprinos e Ovinos, 

na safra de 2013, entre os meses de Março a Julho em Sobral-CE. A área está situada em altitude de 

80 m com temperatura média anual de 28ºC, sendo a precipitação durante o experimento de 514 

mm. O ensaio foi constituído por 36 cultivares de milho, sendo 34 variedades, um híbrido simples e 

um híbrido intervarietal e foram avaliados nove caracteres. Este ensaio pertence à rede nacional de 

avaliação das variedades de milho na safra de 2012 e 2013 proposto pela Embrapa Milho e Sorgo. 

Dentre esses tratamentos, 30 cultivares são experimentais e seis são testemunhas – comerciais. O 

delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso com duas repetições, sendo cada parcela constituída 

de duas linhas de quatro metros com espaçamento de 0,75 m entre linha e 0,20 m entre plantas. Os 

dados foram submetidos a análise de variância, teste de média e correlação fenotípica, após 

verificação dos pressupostos de homogeneidade das variâncias, normalidade dos erros e aditividade 

do modelo. Oito dos noves caracteres foram significativos para a fonte de variação tratamento. Os 

genótipos foram diferenciados estatisticamente em dois grupos de desempenho produtivo, com a 

obtenção de maior produtividade (6.767,15 Kg ha
-1

) pelo tratamento comercial BRS 1050 (híbrido 

simples). Não houve diferença significativa entre essa cultivar e algumas variedades de polinização 

aberta. A variável produtividade de grãos apresentou correlações significativas (P<0,01) com quatro 

variáveis (estande, taxa de sucesso, altura de plantas e número de espigas). Não houve correlação 

entre a produtividade e o ciclo reprodutivo. Diante dos resultados, foi possível identificar cultivares 

mais adaptadas as condições de semiárido, com potencial produtivo acima de 6.000 kg.ha
-1

. As 

variedades de polinização aberta apresentaram desempenho produtivo semelhante à de híbridos. A 

seleção de genótipos com maior altura de plantas, maior número de espigas por planta e melhor taxa 

de sobrevivência proporcionaram maior produtividade. O ciclo da planta não influenciou na 

produtividade em condições de baixa pluviosidade.  
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