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A informação acerca de parâmetros genéticos como herdabilidade e ganho com seleção são úteis 

no direcionamento do programa de melhoramento para obtenção de genótipos superiores. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo estimar os principais parâmetros genéticos que 

auxiliam na seleção das populações promissoras para os seguintes caracteres: produtividade de 

grãos (PROD), florescimento masculino (FM), florescimento feminino (FF) e sanidade das 

plantas (SAN). O experimento foi conduzido no período de julho a dezembro de 2013, em 

sistema de plantio direto e irrigado por aspersão no campo experimental do Departamento de 

Biologia da Universidade Federal de Lavras, município de Lavras-MG. Foram utilizadas 39 

populações segregantes na geração S0 obtidas a partir do cruzamento entre 13 genótipos 

espanhóis com quatro híbridos comerciais de alta performance na região (DKB 340, P30F53, 

GNZ 9626 e GNZ 9501). O experimento foi avaliado em delineamento de blocos completos 

casualizados (DBCC) com duas repetições em parcelas de cinco linhas de cinco metros. Como 

testemunhas do experimento, foram utilizados dois híbridos comerciais, sendo eles: BM 3061 

(híbrido triplo) e AG 4051 (híbrido triplo). A análise dos dados foi realizada utilizando-se a 

abordagem de modelos mistos e a estimação dos componentes de variância e a predição dos 

efeitos aleatórios pelo procedimento REML/BLUP. Foram estimados os parâmetros genéticos: 

componentes de variância aditiva (   
 ) e de dominância (   

 ), herdabilidade média no sentido 

restrito    
 ), herdabilidade média no sentido amplo    

 ), referentes aos efeitos genotípicos totais 

e ganho com a seleção (   ) com intensidade de seleção de 10%, a partir das médias BLUP’s 

das populações avaliadas. Foram encontradas diferenças significativas para os efeitos aditivos 

(P<0,05), com variância aditiva (   
 ) diferente de zero para todos os caracteres avaliados. As 

herdabilidades estimadas tanto no sentido amplo    
 ) como no sentido restrito    

 ) 

apresentaram mesma magnitude, sendo 69,40% (PROD), 72,03% (FM), 76,76% (FF) e 70,18% 

(SAN). Já o     foram de elevadas magnitudes para os caracteres PROD (19,83%) e SAN (-

30,07%), enquanto para FM e FF os     foram de baixas magnitudes, sendo -5,70% e -6,02%, 

respectivamente. Os efeitos aditivos foram predominantes para os caracteres agronômicos 

avaliados. Houve variabilidade genética entre as populações no que diz respeito aos caracteres 

agronômicos, o que indica a possibilidade de ganhos futuros com a seleção a partir da introdução 

genótipos temperados.  
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