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O índice de seleção, quando aplicado em programas de melhoramento genético se mostra uma 

alternativa eficiente para a seleção de genótipos superiores, este se baseia em um conjunto de 

técnicas o qual utiliza o método de atribuição de valores numéricos aleatórios ou previamente 

estabelecidos na literatura. Os pesos aplicados aos métodos aplicados se destinam à relacionar  as 

propriedades genéticas com o intuito de selecionar concomitantemente para  diversas 

características agronômicas no decorrer do processo de seleção. Na abordagem do presente 

trabalho objetivou-se selecionar as melhores famílias de irmão completos de milho pipoca (Zea 

Mays) baseado nos princípios estabelecidos no índice de seleção de Smith (1936) e Hazel (1943), 

no decorrer do primeiro ciclo de seleção recorrente com irmãos completos em sementes do 

genótipo crioulo Dona Iva. O ensaio de competição foi conduzido na fazenda Patos, localizado 

no distrito de Granjeiro, na cidade de Lavras da Mangabeira-CE. Foram avaliadas 210 famílias 

de irmãos completos. O experimento foi realizado em abril de 2014, utilizou-se o delineamento 

em blocos casualizados com repetições dentro de sets sendo ao todo sete com duas repetições, 

cada um contendo 30 tratamentos, ou seja, 30 famílias de irmãos completos. O comprimento das 

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

uma população correspondente a 50.000 plantas.ha
-1

. Os ganhos preditos com base no índice de 

seleção de Smith (1936) e Hazel (1943), foram estimados com a utilização de pesos baseados 

fatores econômicos: coeficiente de variação genético (CVg), desvio-padrão genético (DPG),  

razão CVg / CVe (CVg/CVe), herdabilidade (h
2
) e pesos atribuídos por tentativas (PA) (1, 1, 1, 

50, 1), sendo a seleção praticada com avaliação de cinco características, emergência (EMG), 

floração masculina (FLORM), floração feminina (FLORF), número de plantas (NP), 

tombamento (TOMB). Na parte referente aos resultados previstos para os pesos econômicos, 

analisou-se que dentro dos parâmetros do índice de seleção de Smith (1936) e Hazel (1943) 

constatou-se que características como emergência (EMG) e tombamento (TOMB) não 

apresentaram ganho, dado este que infere uma ineficiência do teste para avaliação destas 

características, floração masculina (FLORM) e floração feminina (FLORF) apresentaram ganhos 

preditos negativos, o que é interessante, pois o que se almeja é uma população com maior 

precocidade de florescimento, número de plantas (NP) apresentou ganho positivo. Diante dos 

resultados obtidos verificou-se que a população possui genótipos com bons potenciais, além de 

se poder aferir quais indivíduos demonstram superioridade para as características avaliadas. 
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