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Em programas de melhoramento que visam à obtenção de linhagens de milho é realizada a 

seleção de progênies em várias etapas do programa, sendo que a seleção de progênies se inicia 

nas primeiras gerações após as autofecundações. A seleção inicial normalmente se baseia na 

capacidade de combinação das progênies. A capacidade combinatória fornece estimativas de 

parâmetros úteis para a avalição de progênies, seleção de genitores e também permite determinar 

os efeitos genéticos do caráter de interesse. Desta forma o objetivo deste trabalho foi estimar as 

capacidades de combinação de progênies S2 de milho de três populações avaliadas em topcrosses 

com três testadores via modelos mistos. Foram plantadas 500 progênies S2 provenientes de três 

populações distintas e estas foram selecionadas visualmente utilizando uma intensidade de 

seleção de 40%. As progênies selecionadas foram cruzadas com três testadores, os quais já se 

tinha um conhecimento prévio. Os híbridos obtidos, juntamente com tratamentos testemunha, 

foram instalados em cinco experimentos, sendo três em MG, um em SC e um no PR e avaliada a 

produtividade de grãos. A análise foi realizada via abordagem de modelos mistos, para o cálculo 

dos componentes de variância foi utilizado o método REML e a predição da capacidade geral e 

específica de combinação via BLUP. No conjunto de progênies em estudo, os efeitos de 

dominância apresentaram maior influência na expressão da produtividade, sendo este fato 

observado na variância nos valores da CEC. Para analisar a melhor forma de selecionar 

progênies pela CGC foram considerados dois métodos de seleção ambos com uma intensidade de 

seleção de 30%, no primeiro as progênies foram selecionadas dentro de cada população e no 

segundo as progênies foram selecionadas considerando as populações conjuntamente. Houve 

uma coincidência de 86% das progênies selecionadas considerando as duas estratégias de seleção 

pelo valor geral de CGC. Dentre os 444 híbridos, foram considerados os 133 com os maiores 

valores de CEC. A variação nos valores de CEC dos híbridos selecionados oriundos de progênies 

da população A foi de 0,1010 ton.ha
-1

 a 0,5234 ton.ha
-1

. Na população B, a variação foi de 

0,0980 a 0,6916 ton.ha
-1

. Na população C variou de 0,1008 a 0,6398 ton.ha
-1

. Os híbridos que 

apresentaram as maiores estimativas de CEC foram os cruzamentos entre progênies da 

população C com o testador 84. Com base nos maiores valores da CGC e da CEC as progênies 

deverão ser selecionadas para o avanço de geração e obtenção de linhagens de alto valor. 
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