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Índices de seleção é uma técnica utilizada na seleção de genótipos elites para mais de uma 

característica, através de combinações de valores fenotípicos lineares, resultando numa medida 

que concentra em único valor.O presente trabalho objetivouselecionar as melhores famílias de 

irmãos completosatravés do índice de seleção de Mulamba e Mock (1978)do primeiro ciclo 

seleção recorrente de milho pipoca no genótipo crioulo Dona Iva. O ensaio de competição foi 

realizado no campo experimental do centro de ciências agrarias e da biodiversidade da 

Universidade federal do Cariri, Crato–CE. Avaliando-se 210 famílias de irmãos completos. O 

plantio foi realizado em abril de 2014, no delineamento em blocos casualizados com repetições 

dentro de ‘sets’. Utilizaram-se sete ‘sets’, com duas repetições, sendo que cada ‘set’ conteve 30 

tratamentos, ou seja, 30 famílias de irmãos completos por ‘set’. O espaçamento utilizado foi de 

linhas de 5,0 m de comprimento, espaçadas em 1,0 m, com 25 plantas distanciadas em 0,2 m 

uma da outra, semeando-se três sementes por cova, à profundidade de 0,05 m, sendo que, aos 21 

dias após a emergência, foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por cova. Para as 

estimativas dos ganhos percentuais preditos para o índice de seleção e Mulamba e Mock (1978) utilizando 

como pesos econômicos: coeficiente de variação genético (CVg), desvio-padrão genético (DPg), índice de 

variação (CVg/CVe), herdabilidade (h
2
) e pesos atribuídos por tentativas (PA) (50, 50, 1 e 100), sendo a 

seleção praticada nas características;Peso médio de espigas com grãos (PESP); Peso de grãos (PG); 

Peso médio de 100 grãos, em g (P100); e Capacidade de expansão dos grãos (CE).Os ganhos 

percentuais preditos para o índice de seleção de Mulamba e Mock (1978), para todos os pesos 

econômicos, proporcionaram valores positivos para rendimento de grãos. Os pesos econômicos  

DPg, CVg/CVe, h
2
 e PA apresentaram ganhos acima de 20%, no qual são considerado bastante 

elevados. Quando utilizou-se o peso econômico DPg, ocorreu o maior ganho para PG no valor de 

31,47%, porém para capacidade de expansão,DPg proporcionou ganho negativo para CE, o que 

não é desejado.Avaliando-se o peso econômico PA, atribuindo-se pesos de várias grandezas 

aleatoriamente, após várias tentativas, conseguiu-se predizer os ganhos simultâneos elevados nas 

duas principais características, sendo de 21,30% para PG e 13,22% para CE, como também 

ganhos positivos para PESP e P100. A seleção de 40 famílias superiores foi possível por meio de 

pesos econômicos atribuídos arbitrariamente (PA).  
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