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A elevada produção e produtividade na cultura do milho se devem, em parte, aos programas de 

melhoramento genético de plantas, onde a seleção de genótipos superiores é realizada com base 

em índices de seleção. Esta estratégia tem sido muito eficiente para a obtenção de genótipos 

superiores, já que permite obter, simultaneamente, ganhos para diversos caracteres de 

importância agronômica/econômica. O objetivo do trabalho consistiu em predizer o ganho 

genético com a seleção de linhagens de milho utilizando-se da metodologia proposta por Smith 

& Hazel (1943), através de índice para a seleção fenotípica de linhagens de milho. Neste índice, 

o peso para os caracteres envolve as covariâncias fenotípicas e genéticas e os pesos econômicos. 

Para isso, 256 linhagens foram avaliadas em experimentos com repetição em 12 ambientes. 

Foram considerados os caracteres: produção de grãos, prolificidade, acamamento e quebramento 

de plantas, altura da planta e espiga, posição relativa da espiga, florescimento feminino e 

masculino, e intervalo entre florescimentos. Foram realizadas análises de variância individuais 

para cada ambiente de avaliação e, posteriormente, com as médias ajustadas e os erros efetivos 

dessas análises, realizou-se análises de variância conjunta. Também foram realizadas análises de 

covariâncias, o que permitiu estimar parâmetros genéticos que foram utilizados para a obtenção 

do índice de seleção. O índice de Smith & Hazel (1943) apresentou um ganho positivo na 

produção de grãos  de 46,8 % e 33,06% nas intensidades de seleção de 10% e 20%, 

respectivamente. Para acamamento e quebramento de plantas houve uma redução de 28% em 

ambas intensidades. Este índice também apresentou um ganho satisfatório para os demais 

caracteres, exceto para altura de planta e espiga. Porém, o ganho indesejado para estes caracteres 

não prejudica a seleção de linhagens superiores, uma vez que a média da população já 

apresentava valores adequados para a altura de planta eespiga. A partir destes dados, conclui-se 

que o índice mostrou-se eficiente na seleção de linhagens para obtenção de híbridos de milho, 

podendo assim ser utilizado pelos programas de melhoramento, quando considerar os mesmos 

caracteres primários. É importante ressaltar que a utilização e escolha do índice para a seleção de 

genótipos superiores dependem sempre do objetivo principal do programa de melhoramento.  
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