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Índices de seleção é uma técnica utilizada na seleção de genótipos elites para mais de uma 

característica, através de combinações de valores fenotípicos lineares, resultando numa medida 

que concentra em um único valor ao resultado de várias características. No presente trabalho 

avaliou-se o primeiro ciclo de seleção recorrente em famílias de irmãos completos de milho 

pipoca por meio das estimativas de parâmetros e ganhos genéticos preditos e computados a partir 

de índices de seleção Mulamba e Mock (1978). As progênies foram geradas por seleção recorrente 

entre famílias de irmãos completos população do milho de pipoca Dona Iva, no decorrer do ano 

de 2013. Foram selecionado as 40 melhores progênies para a recombinação e formação da 

população do segundo ciclo. Avaliaram-se 210 famílias de irmãos completos em um ensaio de 

competição no município de Granjeiro - CE. A semeadura foi realizada em novembro de 2013, 

com colheita em Março de 2014. As fileiras apresentaram 6m de comprimento, espaçadas em 

1m, com 15 plantas distanciadas em 0,4m umas das outras, colocando-se três sementes por cova, 

logo após 21 dias de emergência foi realizado desbaste, deixando a planta mais vigorosa por 

cova. Foram avaliadas as seguintes características agronômicas: Proporção de espiga mal 

empalhada (EMP), Altura de plantas (ALTP), Altura de espiga (ALTE), Número de espigas 

(NE) e proporção de espigas doentes (ED). Para as estimativas dos ganhos percentuais preditos 

foi utilizado o índice de seleção Mulamba e Mock (1978) através dos 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) (50, 50, 1 e 100). Segundo o 

índice de Mulamba e Mock (1978), EMP apresentou magnitude igual a zero indicando que 

nenhum dos pesos utilizados proporcionou ganho. Para ALTP e ALTE, os ganhos preditos foram 

positivos, sendo de 3,31% e 4,28% respectivamente, esses percentuais são desejáveis, pois a 

população em analise apresentou média considerada baixa para ambas as características. Para 

número de espigas (NE) foi obtido resultado satisfatório. Para proporção de espigas doentes 

(ED), as estimativas de ganhos percentuais foram negativas, essas estimativas são importantes na 

obtenção de uma população com menor número de espigas doentes e menor número de espigas 

atacadas por pragas. De acordo com os resultados obtidos, conclui-se que as características 

avaliadas apresentaram fonte de variação significativa. As estimativas de parâmetros genéticos 

revelaram que a população possui genótipos com potenciais para a seleção. 
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