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O milho é uma das plantas cultivadas de maior importância no cenário mundial, alvo das mais 

diversas pesquisas. No melhoramento de plantas um dos métodos aplicados tem sido o uso de 

seleção recorrente, como uma estratégia para a obtenção de ganhos genéticos contínuos. A busca 

de ganhos genéticos contínuos é dependente da manutenção da variabilidade genética intra e 

interpopulacional. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi conduzir o programa de seleção 

recorrente recíproca entre famílias de irmãos completos da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense, agregando aos procedimentos clássicos, uma etapa molecular para monitorar a 

variabilidade genética, entre e dentro das populações CIMMYT e Piranão provenientes do 14º 

ciclo de seleção recorrente, buscando indivíduos de maior divergência genética a fim de compor 

o 15º ciclo de seleção.  Para tanto, 150 famílias de irmãos completos geradas na etapa de 

obtenção de progênies, foram avaliadas em delineamento em blocos ao acaso com quatro 

repetições no Centro Estadual de Pesquisa em Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos em 

Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro. A análise de variância demonstrou 

resultados significativos em relação à variabilidade genética nas populações. O rendimento de 

grãos foi de 7.019,44 Kg.ha
-1

, demonstrando um incremento de 638,77 Kg.ha
-1

. ciclo
-1

. A seleção 

dos genótipos superiores a serem recombinados foi realizada com base no ensaio de competição, 

sendo potencializada com a utilização do índice de Mulamba e Mock (1978), utilizando como 

critério, pesos econômicos arbitrários para as características stand final (NPL), número de 

espigas (NE), peso de espigas (PE), massa de 100 grãos (P100) e rendimento de grãos (REND). 

Com base na média das 40 famílias superiores de irmãos completos o ganho estimado para 

rendimento foi de 9,1%. De posse dessas 40 famílias agronomicamente superiores de cada 

população, totalizando as 80 famílias S1 superiores, foi realizada à etapa de genotipagem 

molecular via marcadores microssatélites (SSR). Com base nas bandas reveladas por 20 primers 

SSR, foi obtida a matriz de distância genética entre os indivíduos, utilizando o complemento 

aritmético do Índice de Jaccard e a análise de agrupamento pelo método hierárquico UPGMA. 

Considerando os resultados obtidos com a genotipagem das 80 famílias foi possível distinguir 

claramente os grupos CIMMYT e Piranão, resultando na identificação dos 46 (23 CIMMYT e 23 

Piranão) mais divergentes tanto intra quanto interpopulacional para posterior recombinação das 

mesmas. O dendrograma gerado através do método UPGMA a partir da matriz de 

dissimilaridade de Jaccard permitiu o agrupamento dos genótipos em grupos homogêneos, de 

acordo com o grupo heterótico. Os resultados permitiram concluir que a variabilidade existente 

entre os genótipos garante a continuidade do programa de seleção recorrente e o uso de 

marcadores SSR foi uma ferramenta importante para a identificação de indivíduos geneticamente 

divergentes. 
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