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A cultura do milho tem grande importância social, econômica e alimentar no cenário mundial. O 

cereal é a espécie mais investigada pela genética entre as poaceas. A obtenção de parâmetros 

como as estimativas da herdabilidade são fundamentais no papel preditivo para a seleção e 

alteração das características na próxima geração. As decomposições dos componentes de 

variância e suas esperanças em linhagens de milho são fundamentais para nortear os estudos da 

magnitude das variâncias genéticas aditivas presentes em famílias segregantes de milho. O 

objetivo do trabalho foi estimar os parâmetros genéticos entre e dentro de famílias segregantes S3 

de milho na região de Pelotas - RS. Foram avaliadas 15 famílias segregantes de milho na terceira 

geração de autofecundação (S3) na área experimental do Centro Agropecuário da Palma, 

pertencente ao Laboratório de Genômica e Fitomelhoramento da Universidade Federal de 

Pelotas na safra agrícola de 2013/2014. O método de melhoramento que vem sendo utilizado é o 

método genealógico. Cada planta autofecundada na geração S2 originou uma família na geração 

S3 as quais foram conduzidas em campo, no delineamento de famílias com testemunhas 

(híbridos) intercalares, para desse modo realizar a extração das variâncias (  
 

,   
 

 e   
 ) e assim 

estimar os demais parâmetros genéticos. A parcela foi constituída por uma linha de três metros 

de comprimento, espaçada 0,7m. A semeadura das linhagens foi realizada na primeira quinzena 

de outubro de 2014, obedecendo às recomendações técnicas para a cultura do milho. O manejo 

preventivo foi utilizado no controle de insetos-praga. Foram avaliados os caracteres agronômicos 

número de grãos por fileira (NGF), número de fileiras (NF), diâmetro da espiga (DE) e 

comprimento da espiga (CE). Os dados foram submetidos à análise de variância onde foram 

obtidas as variâncias entre e dentro das famílias para as estimativas dos componentes de 

variância e estimativa dos parâmetros genéticos. As estimativas da variância genética entre 

famílias foram superiores a variância genética dentro para os quatro caracteres. As estimativas da 

variância aditiva foram (NGF=1,95; NF=0,76; CE=0,90 e DE=6,43), sendo o componente de 

variância aditiva o de principal interesse para o melhoramento genético, uma vez que representa 

a fração hereditária dos descendentes. As variâncias de dominância foram de (NGF=11,64; 

NF=1,66; CE=0,25 e DE=0,39). As estimativas da herdabilidade restrita entre famílias foram 

(NGF=0,4; NF=0,81; CE=0,97 e DE=0,99) e dentro (NGF=0,08; NF=0,19; CE=0,31 e DE=0,58, 

respectivamente. Tais resultados indicam que a seleção entre famílias deve ser priorizada, em 

relação a seleção dentro das famílias (plantas individuais dentro da linha) considerando as 

maiores estimativas de h²R são entre as famílias. A superioridade da h²E famílias está coerente 

com a homozigose das linhagens de 87,5% (F=0,875).  
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