
VARIEDADE DE MILHO MELHORA RENDA E SEGURANCA ALiMENTAR DE
AGRICUL TORES FAMILIARES

A variedade de milho BRS Sertanejo foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa Tabuleiros
Costeiros (Aracaju - SE) e Embrapa Milho e Sorgo (Sete Lagoas - MG) para as condi<;oes do Nordeste
brasileiro. E uma variedade de cicio medio: do plantio ate a colheita sac cerca de 130 dias. Esta
variedade apresenta tambem bom rendimento quando plantada em cons6rcio com outras culturas, como
feijao, mandioca e algodao, permitindo melhor aproveitamento da area cultivada e, consequentemente,
maior retorno econ6mico.

Para melhor entender a importancia social que a variedade BRS Sertanejo tem para a popula<;ao
nordestina, foi estabelecida uma avalia<;ao com base no "Sistema de avalia<;ao de impacto ambiental da
inova<;aotecnol6gica - dimensao social, Ambitec-Social" que integra indicadores sociais da contribui<;ao
de uma dada tecnologia agropecuaria para 0 bem-estar social no estabelecimento rural.

Com base nos resultados, pode-se inferir que houve um impacto positivo na gera<;ao de renda dos
estabelecimentos. Com 0 uso da tecnologia, apareceram novos campos de explora<;ao da cultura do
milho com mais oportunidades de emprego e garantias de venda da produ<;ao. A variedade favoreceu 0
cultivo do milho verde irrigado ao longo de todo 0 ana e nao apenas em um unico periodo, como na
produ<;aode graos. Houve ainda favorecimento da implementa<;ao de cultivos consorciados com
culturas como feijao, mandioca, amendoim, quiabo, etc. 0 que influenciou positivamente, mesmo de
forma timida, na diversifica<;ao de fonte de renda, principalmente, em pequenas propriedades. Em todas
as regioes potenciais produtoras de milho, observa-se uma valoriza<;ao no valor das terras, tornando-se
comum 0 arrendamento de propriedades apenas para 0 plantio de milho.

Ja a seguran<;a alimentar foi incrementada a partir do acesso a alimentos cuja base principal esta no
milho. Um bom exemplo e 0 alto consumo de milho verde e de seus derivados nas festas juninas em
todo 0 Nordeste. Outro exemplo e 0 tradicional cuscuz, presente no cafe da manha da maioria dos
nordestinos. Alem disso, ha de se considerar que com 0 aumento da renda, os produtores podem
adquirir uma maior variedade de alimentos.
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Embrapa Milho e Sorgo
www.cnpms.embrapa.br

Embrapa Tabuleiros Costeiros
www.cpatc.embrapa.br
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