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A seleção recorrente é largamente utilizada em populações de milho, sendo que estas podem ser de 

utilidade tanto para uso comercial com também para obtenção de linhagens e desenvolvimento de 

híbridos. A população PC 0904 foi sintetizada no Programa de Melhoramento de Milho do IAPAR a 

partir do intercruzamento de híbridos de ciclo precoce e porte baixo. Atualmente está sendo 

selecionada através do método de seleção entre e dentro de progênies de meios irmãos. O objetivo 

do presente trabalho foi o de se estimar os parâmetros genéticos relativos ao primeiro ciclo de 

seleção com esta metodologia. Os ensaios foram conduzidos na safra 2013/14 em Londrina e 

Guarapuava, Paraná.  Foram avaliados os caracteres altura de planta e espiga (AP e AE), 

florescimento feminino (FF), prolificidade (PRO) e produção de grãos (REND) em kg/ha. Para 

efeito da obtenção das estimativas de parâmetros genéticos, os quadrados médios de REND foram 

transformados para g/planta. Os dados foram obtidos através da análise conjunta entre os dois locais 

e considerando-se estes como efeito aleatório. Este caráter, objeto principal de seleção, apresentou 

na média, produtividade de 116,24 g/plt e média das progênies selecionadas de 132,72 g/plt. A 

estimativa de variância genética aditiva foi de 581,44 (g/plt)
2
, coeficiente de herdabilidade no 

sentido amplo de 59,97% e ganho de seleção entre progênies de 8,50%, que equivale a 9,88 g/plt. As 

estimativas aqui obtidas aliadas à produtividade e demais características agronômicas, demonstram 

o potencial da população PC 0904, para continuidade dos processos de seleção recorrente, utilização 

como variedade comercial e também para a obtenção de linhagens e híbridos. 
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