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Estimativas de parâmetros genéticos permitem compreender a estrutura genética da população, 

assim como a inferência da variabilidade genética presente na população e proporcionam 

subsídios para predizer os ganhos genéticos e o possível êxito no programa de melhoramento. O 

presente trabalho objetivou estimar por meio de parâmetros genéticos os ganhos na seleção de 

progênies do primeiro ciclo de seleção recorrente de irmãos completos de milho pipoca. O ensaio 

de competição foi conduzido no ano de 2014 na fazenda Patos, localizado no município de 

Granjeiro, região sul do Ceará. Avaliando-se 210 progênies de irmãos completos. O plantio foi 

realizado em abril de 2014, utilizando-se o modelo de 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 progênies 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. Foram estimados os parâmetros: variância fenotípica ( 2

f ), variância genotípica 

( 2

g ), variância residual (  
 ), herdabilidade com base na média de famílias ( 2

x
h ), coeficiente de 

variação genético (e índice de variação (   ), para as características agronômicas: proporção de 

espiga mal empalhada (EMP); altura média da planta (ALTP); altura média da inserção da 

primeira espiga (ALTE); número médio de espiga (NE); proporção de espigas doentes (ED). As 

características avaliadas ALTE, NE, ED, apresentaram elevados valores de CVg, o que indica 

boas chances de sucesso na seleção para essas características. O (    ) e (   ) da característica 

EMP não foi possível ser estimado, provavelmente por se tratar de características fortemente 

influenciadas pelo ambiente, o que é confirmado pelas magnitudes de   
  serem superiores as de 

  
  para a mesma. O (   ) para a característica NE, expressou valor maior que 1, indicando se 

tratam de uma característica que contempla situações mais favoráveis ao melhoramento e 

métodos simples de seleção seriam suficientes para se obterem ganhos satisfatórios. As variáveis 

ALTP, ALTE e ED com valores de     0,8979; 0,8320; 0,8419 e 0,8613 respectivamente podem 

ocasionar ganhos satisfatório em gerações avançadas. Quanto à característica NP, em virtude da 

pequena estimativa de    , com valor de 0 4174, além da baixa magnitude de herdabilidade, não 

são promissores os progressos genéticos por meio de métodos simples de melhoramento. Tal fato 

demonstra a importância da utilização da seleção recorrente como método de melhoramento. 

Através dos parâmetros genéticos foi possível a predição de ganhos satisfatórios para as 

características NE, ALTP, ALTE e ED e identificação de genótipos superiores na população. 
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