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Resumo: Os produtores agrícolas perdem bilhões de dólares com a redução da produtividade 
ocasionada pelo ataque de insetos e pelo custo de defensivos agrícolas necessários para 
minimizar os danos. No caso de materiais com o gene Bt, o retorno em termos de 
produtividade é maior nos anos em que as infestações são mais agudas e menores em anos em 
que as infestações são mais baixas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento e 
a produtividade do milho Bt em relação ao milho convencional. O experimento foi conduzido 
na cidade de Santa Tereza do Oeste - PR. A semeadura foi realizada no dia 25 de novembro 
de 2008. O solo da região é do tipo LATOSSOLO VERMELHO Eutrofico, as cultivares 
usadas foram 30F80Y e 30K75Y com a tecnologia YeldGard® (milho Bt) e as variedades 
convencionais 30F80 e 30K75, na densidade de 66.667 plantas ha-1, com espaçamento entre 
linha de 0,90 m. O experimento foi conduzido em blocos casualizados com cinco repetições. 
Os resultados das variáveis foram submetidos à análise estatística ao nível de 5% de 
probabilidade, e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Verificou-se que não houve 
diferença significativa entre os tratamentos nos resultados de número de fileiras por espiga, 
número de grãos por fileira, número de grãos por espigas, altura de planta, diâmetro do 
colmo, massa de 100 grãos e produtividade. 
 
Palavras-chave: Zea mays (L.), produtividade. 
 

Evaluation of the development of conventional corn and Bt corn 
 

Abstract: Agricultural producers lose billions of dollars in yield low caused by the attack of 
insects and the cost of agricultural needed to minimize the damage. In the case of materials 
with Bt, the return in terms of productivity is higher in years where the infestations are most 
acute and lower in years where the infestations are lower. The objective of this study is to 
assess the development and productivity of Bt corn on the conventional maize. The 
experiment is being conducted in the city of Santa Teresa do Oeste. The planting was carried 
out on November 25, 2008. The soil of the region is a Typic hapludox, the cultivars used were 
30F80 and 30K75 Bt YeldGard® and conventional varieties 30F80 and 30K75, the density of 
66,667 plants ha-1, with spacing between line of 0.90 m. The trial is being evaluated in blocks 
randomized, four conn varieties of corn and 20 parcels with five repetitions. Statistical 
analysis will be done following the model of analysis of variance, with 5% probability, 
through, and the averages are compared by Tukey test. We found that there was no significant 
difference between treatments in the results of rows per ear, number of grains per row, 
number of grains per spike, plant height, diameter of stem, weight of 100 grains and yeld. 
 
 Key words: Zea mays (L.), yield. 
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Introdução 

Segundo Laborda (2003) os registros mais antigos de amostras de milho foram 

encontrados na década de 1950, na Cidade do México, e datam de aproximadamente 7.000 

anos. Acredita-se que o melhoramento do milho era realizado desde 5.000 a.C. por meio de 

seleção massal de espigas maiores e com características mais desejáveis, o que coincide 

parcialmente com a época do surgimento da agricultura.  

A cultura do milho é uma das mais estudadas em todo mundo, dado a sua importância 

na alimentação humana e animal. Entretanto, para se obter alta produtividade na cultura do 

milho e correspondente rentabilidade, é necessário tomar uma série de decisões no 

planejamento da lavoura (Marcos Filho, 1994). A produção depende entre outros fatores, da 

população, capacidade suporte do meio em fornecer água e nutrientes a cultura e tecnologia 

de produção adotada, índice e área foliar fotosintéticamente ativa, genótipo adequado para 

aquela região e ambiente, época de semeadura visando satisfazer a cinética de 

desenvolvimento e crescimento das plantas, manejo de pragas e doenças e condições 

climáticas favoráveis (Fancelli, 2005) 

A cultura do milho é atacada por pragas desde a semente até a espiga, no entanto a 

maior preocupação se da em função da ocorrência da à lagarta do cartucho (Spodoptera 

frugiperda), que causa grandes prejuízos a cultura, raspando e perfurando folhas, broqueando 

a base da planta podendo causar a morte da mesma, alem de atacar as espigas. O problema 

tem se agravado pelos insucessos no controle dessa praga devido ao habito dela permanecer 

dentro do cartucho do milho, impedindo que o inseticida alcance a lagarta associado os 

problemas de doses, equipamentos e falta de monitoramento para a aplicação na hora certa 

(Papa e Rotundo, 2006). 

Com a descoberta da ação inseticida da bactéria Bacillus thurihgiensis a pesquisa 

avançou para utilizá-la na agricultura, então foi desenvolvido o milho transgenico Bt, no qual 

foram introduzidos genes da bactéria que levam a produção de toxinas a determinadas ordens 

de insetos considerados pragas, que causam danos à cultura do milho, entre elas a Spodoptera 

frugiperda, bastando à lagarta ingerir parte da planta para que a proteína da bactéria presente 

na planta destrua o intestino da lagarta e a leve a morte, tendo-se um controle mais ecológico, 

econômico e eficiente da praga (Peixoto, 2008).  

As plantas OGM (Organismos geneticamente modificados), com o evento Bt, e em 

alguns casos eliminam a necessidade de uso de agroquímicos, reduzindo a quantidade de 
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práticas culturais normais nas plantas não-OGM (Organismos geneticamente modificados). A 

mudança nas práticas culturais e a redução do uso de agroquímicos podem reduzir os custos e 

diminuir os riscos de perdas na produção da cultura, possibilitando o aumento da renda do 

agricultor (Duarte, 2001).  

O uso de milho Bt resultou em uma modesta redução dos custos de aplicação de 

inseticidas, porém, os retornos do aumento da produtividade do milho Bt foram maiores que o 

prêmio pago pela semente transgênica e a taxa de tecnologia cobrada por esta semente (Marra 

et al., 1998, apud Duarte et al., 2005). 

Tendo em vista a nova tecnologia que surgiu para auxiliar os agricultores no controle 

da principal praga do milho, este trabalho teve o objetivo de comparar o desenvolvimento e a 

produtividade do milho transgênico Bt, com o evento YeldGard® da Monsanto liberado no 

Brasil, em relação ao milho convencional. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi conduzido no sítio Bortoloto, Linha Guavirá, na cidade de Santa 

Tereza Do Oeste – PR possuindo coordenadas S 25º 0’ 34 12” S e W 53º 37’7’ 19”, e altitude 

em torno de 635m, com clima predominante sub-tropical úmido mesotérmico. O solo da 

região é do tipo LATOSSOLO VERMELHO Eutrofico. 

A semeadura foi realizado no dia 25 de novembro de 2008, a adubação base utilizada 

347 kg ha-1 na formulação (N-P-K) 08-20-20 e adubação de cobertura (N-P2O5-K2O) 140 kg 

ha-1 de uréia no estágio V4, as cultivares usadas foram 30F80Y e 30K75Y YeldGard® (milho 

Bt),  e os híbridos convencionais 30F80 e 30K75, com população de 66.667 plantas ha-1, e 

espaçamento entre linha de 0,90 m. 

Foram realizadas capinas manuais para eliminar de ervas invasoras, para controle de 

insetos aplicou-se nos dias 12 janeiro 2009 e 13 fevereiro 2009 o inseticida (Lannate), de 

modo de ação sistêmico e contato, grupo químico metilcarbamato de oxima, na dosagem 

0,600 ha-¹. Também foi feita uma aplicação de fungicida no dia 09 de fevereiro de 2009, 

usou-se Nativo (Trifloxistrobina + Tebuconazol) na dosagem de 0,750 ha-¹ e Áureo 

(adjuvante – Ester Metilico de óleo de soja). 

Foi avaliado a altura da planta, diâmetro do colmo no florescimento da cultura. Na 

colheita foi avaliado o número de grãos por espiga, fileiras por espiga e grãos por fileira de 10 

espigas por parcela, também foi avaliado a massa de 100 grãos e a produtividade, coletando 2 

linhas de 4 metros, padronizando-se a 13% de umidade.   . 
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O experimento foi implantado em blocos casualizados sendo, quatro variedades de 

milho hibrido 30F80 e 30K75 Bt YeldGard® e os híbridos convencionais 30F80 e 30K75 e 

cinco repetições totalizando 20 parcelas. 

A análise estatística foi efetuada seguindo-se o modelo de análise de variância, com 

5% de probabilidade, por intermédio do programa SISVAR. As médias foram comparadas 

pelo teste de Tukey, com o mesmo nível de significância. 

 

Resultados e Discussão 

Após a condução do experimento e feita às análises necessárias, verificou-se, que 

não houve diferença significativa de 5% de probabilidade de erro pelo teste de Tukey para as 

variáveis fileiras por espiga, grãos por fileiras e grãos por espiga (Tabela 1). Os coeficientes 

de variação para os quatro híbridos, em fileiras por espiga e grãos por fileira foram de 6,8% e 

8,6% respectivamente, apontando baixa dispersão dos dados, já para grãos por espiga foi de 

11,6% representando media dispersão dos dados conforme a classificação proposta por 

Gomes (1984). 

 

Tabela 1 – Número de fileiras/espiga, grãos/fileira e grãos por espiga de milho em função da 
variedade 
Tratamento                  Fileiras/espiga                 Grãos/fileira             Grãos/espiga 

30F80                                13,8 a                                 33,6 a                          468 a 
30F80Y                             13,1 a                                 35,0  a                         463 a 
30K75                               13,6 a                                 35,1 a                          475 a 
30K75Y                            13,8 a                                 33,8 a                          481 a 
CV %                                  6,8                                      8,6                              11,6 
Teste F                                n.s.                                      n.s.                              n.s. 
n.s. = não significativo 
 

As respostas do número de fileiras por espiga foi muito semelhante para todos os 

híbridos ficando em torno de 13,5, o número de grãos por fileira e por espiga também não 

difere estatisticamente nem entre as cultivares, nem dentro das mesmas quando foram 

convencionais ou com a tecnologia YeldGard ®.  As condições desfavoráveis nos estádios 

iniciais de crescimento podem limitar o tamanho das folhas (fábrica fotossintetizadora). Nos 

estádios mais avançados, as condições desfavoráveis podem reduzir o número de estilos-

estigmas produzidos, o que resultará em baixa polinização dos óvulos e restringirá o número 

de grãos que se desenvolverão; ou então, o crescimento pode ser interrompido 

prematuramente e restringir o tamanho dos grãos produzidos. A quantidade de grãos 
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produzida pela planta de milho dependerá da taxa e do período de tempo de acúmulo de 

matéria seca (Steven, 2003).  

 As plantas têm potencial para produzirem muito mais grãos do que são colhidos. Se a 

espiga for analisada com um microscópio logo antes do pendoamento pode-se observar até 60 

óvulos em uma única linha. Contudo o número de grãos que se desenvolverão, e geralmente 

em torno de 30 a 45, no caso desse experimento a média entre os materiais utilizados ficou em 

34,3 grãos por fileira. O número máximo de óvulos que uma espiga ira produzir será definido 

mais ou menos nos estágios V9 – V12 (Fancelli, 2005).  

O diâmetro do colmo também não foi modificado com a presença do gene Bt nos 

híbridos testados (Tabela 2). Geralmente nota-se uma diminuição na espessura de colmos 

quando se altera a população de plantas, pois sob maior população ocorre um maior 

sombreamento nas folhas de baixo e maior competição por água, e nutrientes, diminuindo a 

espessura dos colmos. Fepagro/Emater-RS/Ascar (2005), descreve ainda que uma das 

principais limitações no uso de altas densidades de plantas é a de que esta forma de 

manipulação do arranjo espacial aumenta a suscetibilidade da cultura, à quebra e ao 

acamamento de colmos. 

Tabela 2 – Diâmetro de colmo e altura de plantas de milho em função da variedade 
Tratamento                             Diâmetro de colmo (cm)               Altura de plantas (m)   
30F80                                                  0,92 a                                           2,12 a 
30F80 Y                                              0,90 a                                           2,14 a 
30K75                                                 0,91 a                                           2,12 a 
30K75 Y                                             0,90 a                                            2,06 a 
CV%                                                   7,2                                                  8,3 
Teste F                                                 n.s.                                                 n.s. 
n.s. = não significativo 
 

Segundo Carvalho (2007) com maior altura de planta, altura da inserção da espiga, e 

com o menor diâmetro de colmo, aumenta a fragilidade do colmo aumentando o número de 

plantas quebradas, e a redução na sustentabilidade da planta e a maior incidência de doenças 

são as duas limitações mais importantes ao aumento da população na lavoura de milho. 

 A altura das plantas também não foi influenciada pela presença ou ausência do gene Bt 

ns híbridos, (Tabela 2) ficando entre 2,06 m e 2,12 m, o coeficiente de variação foi de 8,3% 

representando baixa dispersão dos dados. Steven (2003) cita que à medida que mais folhas 

são expostas à luz solar, ocorre um aumento gradual da taxa de acúmulo de matéria seca. As 

folhas da planta são produzidas primeiras, seguidas das bainhas das folhas, do colmo, da 

palha, do pedúnculo da espiga, dos estilos-estigmas, do sabugo e, finalmente, dos grãos. Por 

volta do estádio V10 já há suficiente número de folhas expostas à luz solar para que a taxa de 
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acúmulo de matéria seca seja rápida. Sob condições favoráveis, esta rápida taxa de acúmulo 

de matéria seca nas partes da planta que estão acima da superfície do solo continuará em uma 

taxa diária praticamente constante até próximo da maturidade. 

 
Tabela 3 – Massa de 100 grãos e produtividade de milho em função da variedade 
Tratamento                             Massa de 100 grãos (g)              Produtividade ( kg ha

-1 ) 
30F80                                                40,1 a                                           1.781 a 
30F80 Y                                            44,2 a                                            1.790 a 
30K75                                               42,1 a                                            1.734 a 
30K75Y                                            39,8 a                                            1.538 a 
CV%                                                   7,9                                                 11,4 
Teste F                                                n.s.                                                 n.s. 
n.s. = não significativo 
 

 Não foi encontrado diferenças significativas, devido o potencial genético dos híbridos 

serem altos, e também pelas interações do ambiente e tratos culturais, principalmente no que 

diz respeito ao controle da lagarta do cartucho (Spodopter frugiperda) onde o milho Bt possui 

uma proteína que forma cristais no intestino das lagartas, levando-as a morte, sendo assim 

possuindo melhor controle contra esse inseto, podendo fazer a diferença no resultado final da 

lavoura, em anos em que o controle químico não é satisfatório (Martins 2001). 

A massa de grãos é um dos componentes determinantes do rendimento de grãos de 

milho, que apresenta relações complexas com várias características morfológicas da espiga, 

também varia conforme a população utilizada, sob menores populações os grãos tendem a 

encher mais e ficarem mais pesados do que a populações maiores (Prado,2001). Nesse 

experimento a massa de 100 grãos variou entre 38,8 e 44,2 gramas, não se diferindo entre os 

tratamentos. 

 

Conclusões 

  As características avaliadas são expressas mediante o genótipo característico dos 

híbridos, a presença ou ausência do gene Bt não influenciou no desenvolvimento e 

produtividade. 
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