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A variedade composta local de milho MPA1 apresenta bom desempenho agronômico, adaptativo 

e nutricional, por isso foi selecionada pelos agricultores de Anchieta-SC para ser usada como 

população-base de um processo cíclico de melhoramento genético participativo. Porém, à 

medida que seleciona para aumento do rendimento aumenta a altura média de planta. A partir daí 

decidiu-se fazer o retrocruzamento desta variedade com uma braquítica (anã) a Piranão VD2 

para redução do porte da população de milho MPA1. Deste cruzamento obteve-se a RC1F1 que 

foi autofecundada dando origem a RC1F2 que num novo ciclo foi autofecundada gerando 

Famílias Endogâmicas S1 (FES1), a partir daí objetivou-se selecionar FES1 oriundas da 

população RC1F2 quanto aos descritores morfológicos racial para grãos de milho do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. As avaliações dos grãos das 105 FES1 foram 

realizadas no Laboratório de Agrobiodiversidade do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal de Santa Catarina. As características avaliadas foram comprimento, largura 

e espessura dos grãos em mm, peso de 100 grãos (g) e volume de 100 grãos (mL). Os 

componentes de variância foram estimados pelo método da máxima verossimilhança restrita 

(REML) e a predição dos valores fenotípicos e genotípicos pela melhor predição linear não 

viesada (BLUP), por meio do software Selegen-REML/BLUP. Os dados obtidos foram 

analisados utilizando o modelo misto número 63 do software selegem REML/BLUB que assume 

ausência de delineamento e em seguida aplicou-se o modelo 101 (Índice de Seleção Envolvendo 

Vários Caracteres), que consiste de índices de seleção visando ganho em um agregado 

genotípico formado por vários caracteres por meio da abordagem alternativa de índice de rank 

médio, adaptado de Mulamba e Mock. Como resultados observa-se que a estimativa de acurácia, 

uma variável importante para a seleção, apresentou valor de 32%. A variância ambiental para 

todas as característica é alta comparada com a variância fenotípica existente entre plantas. Às 

médias gerais de cada característica obtidas foram de 10,15 para comprimento dos grãos, 4,6 

para espessura dos grãos, 8,39 para largura dos grãos, 51,53 para peso de 100 grãos e 41,3 para 

volume de 100 grãos. Para o índice de seleção de Mulamba e Mock as FES1 22, 127, 88, 36, 12, 

98 e 28 obtiveram o melhor desempenho para todas as características avaliadas, tendo ganhos 

genéticos superiores a 70%, por isso, apresentam alto potencial dos grão para serem selecionadas 

como sementes no próximo ciclo de cultivo que será na safra 2015/2016. 
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