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O índice de seleção é uma técnica multivariada que associa informações relativas a várias 

características de interesse agronômico com propriedades genéticas da população avaliada. 

Através do índice de seleção é formado um valor numérico, de caráter adicional e teórico, 

resultante da combinação das características sobre as quais se deseja proceder à seleção 

simultânea. O presente trabalho objetivou selecionar as melhores famílias de irmãos completos 

através do índice de seleção de Mulamba e Mock 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 Agrárias 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 de Mulamba e Mock foi utilizado 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) (1, 1, 1, 1, 50), sendo a seleção 

praticada nas características; Número médio de espiga mal empalhada (EMP); Altura média da 

planta (ALTP); Altura média de inserção da espiga superior (ALTE); Estande final de plantas 

(NP); e Proporção de espigas doentes (ED). Os ganhos percentuais preditos para o índice de 

seleção de Mulamba e Mock, para todos os pesos econômicos, proporcionaram valores negativos 

para EMP. Avaliando-se ED, os pesos econômicos CVg  e PA apresentaram ganhos negativos, o 

que é interessante na confecção de uma população, porém DPg, CVg/CVe e h
2
 apresentaram 

pequenos ganhos positivos para a característica. As características ALTP, ALTE e NP em todos os 

pesos econômicos proporcionaram ganhos positivos. Os pesos econômicos  DPg, CVg/CVe, h
2
 e 

PA apresentaram ganhos acima de 9% para NE. Nesse contesto o peso econômico PA permitiu 

ganhos superiores e melhor distribuídos entre as características, possibilitando a seleção de 40 famílias 

superiores para recombinação e formação do novo ciclo. 

 

Palavras-chave: Índices de seleção; Crioulo; Ganhos. 

 
Apoio financeiro: CNPq, Funcap, NEFIMP e UFCA. 

 


