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Variedade de Milho Tolerante ao
Encharcamento Temporário do Solo

Cerca de 6% da superfície da terra está
sujeita ao alagamento temporário, sendo
que, no Brasil, cerca de 33 milhões de
hectaressãodevárzeas(solosaluviais e
hidromórficos), dos quaisaproximadamente
12milhõesestão localizados na região dos
Cerrados. Assim como nas demais regiões
tropicais, no Brasil, a situação é mais
complicada, pois os problemas de estresse
ambiental, déficit ou excesso hídrico,
juntos, atingem mais de 80% do território
nacional. Neste sentido, surgiu no país, na
década de 80, o programa de
aproveitamento de terras irrigáveis
(PROVARZEAS) um instrumento de política

agrícola que objetivouviabilizar esses 33
milhões de hectares de terras férteis e
potencialmente produtivas, que, somente no
Estado de Minas Gerais, abrange cerca de
500 mil h a Além da implementação do
aumentodeáreasplantadas com a cultura
doarroz, buscou-se, nesse período, o
aproveitamento racional dessas áreas com a
possibilidade da utilização de outra culturas.
Preocupadoscom esse problema e
explorando as conhecidas variações de
tolerância àscondições de inundação por
espéciesvegetais, a Embrapa Milho e Sorgo,
situada em SeteLagoas, MG, no ano de
1986, iniciou a formação de um composto de
milho de ampla base genética, através da
recombinação de 36 populações.
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Portanto, há dezoito anos a Embrapa Milho
e Sorgo vem melhorando um composto de
milho, denominadodevariedadedemilho
SARACURA, para tolerância ao
encharcamento temporário dosolo. O
nome SARACURA é uma referenciaàave
comumente encontrada em terrenos
alagadiços.

Todo o trabalhoqueestásendo realizado
para a seleção dessa variedadeestá
direcionado para dotá-la decapacidade para
suportar períodos temporários de
encharcamentos do solo, característica que
as cultivares de milho disponíveis no
mercado brasileiro de sementes
normalmente não apresentam, além da
melhoria de outras características
agronômicas desejáveis.
A variedade de milho SARACURA é a mais
apropriada para plantios em áreas de

várzeas ou com excessotemporário de água
e que pode ser usada para a produção de
grãos, milho verde e c omoforrageira. Apesar
dessa variedade possuir mecanismo de
tolerância ao encharcamento semelhante ao
doarroz (aerênquima), que confere a
tolerância ao encharcamento durante o
desenvolvimento das plantas, as sementes
domilho SARACURA apenas germinam em
solos úmidos e nãoemsolosencharcados.

Na década de 90, em parceria com a
EMATER-MG, essa variedade foiinicialmente
testada em propriedades localizadas na
região doVale do Rio Doce, MG, para
avaliaçãodoseupotencial agronômicoem
condições de áreas de várzeas, após a
cultura do arroz. Os primeiros resultados
foram excelentes. Na safra de 1996/97,
amostras de sementes foram distribuídas e o
milho SARACURA foi avaliado por mais de

Tabela 1 Médiasdecaracterísticasdeplantaeespigasdevariedadesehíbridoslançadospelosistema
Embrapa, avaliadosem10locais.CNPMS2002
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Tabela 2 CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E MERCADOLÓGICAS

800 pequenos e médios agricultores das
diferentes regiões produtoras de milhodo
país. Os resultados obtidos dessas
avaliaçõesmostraram que a variedade de
milho SARACURA possui ótimo potencial
produtivo de grãos em condições de
encharcamento temporário. Testes

posteriores (Tabela 1), avaliação em 10
locais distribuídos nos estados de MG, GO,
PR e ES, mostram que apresenta também
alto potencial produtivo em áreas não
encharcadas.
Seus grãos de tipo semiduro e de coloração
alaranjada têm excelente aceitação no

CLASSIFICAÇÃO

USUÁRIO DO PRODUTO

Variedade

Preferencialmente produtores de grãos, e forragem, que utilizam média a baixa tecnologia.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
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mercado. A variedade SARACURA é uma
excelente ferramenta para uso em
agricultura familiar, que trará, além de
outros benefícios socio-econômicos para o
pequeno agricultor, a implementação do

aumento deáreas plantadas com a cultura
do milho. Na Tabela 2 são apresentadas as
características agronômicas e
mercadológicas da variedade demilho
Saracura.


