
2º WORKSHOP 

 

 

Estimativa de parâmetros genéticos em híbridos de milho 

SOUZA, P. S. (1)*; YAMAMOTO, E. L. M. (2); TEIXEIRA, B. O. (1); GRIGOLLI, J. F. J. (3); 

DAVIDE, L. M. C. (4); GONÇALVES, M. C. (4)  

(1) Acadêmicos do curso de Agronomia - FCA/UFGD, Dourados, MS 

(2) Doutoranda em Produção Vegetal - FCA/UFGD, Dourados, MS 

 (3) Pesquisador da Fundação MS 

(4) FCA/UFGD, Dourados, MS 

*Autor para correspondência: pri_silvasouza@hotmail.com 

 

A cultura do milho, devido a sua vasta aplicabilidade e alto valor econômico, é uma 

das mais estudadas e visadas nos programas de melhoramento genético visando a 

seleção de genótipos mais produtivos e eficientes agronomicamente. Durante o 

processo de seleção, o conhecimento a respeito dos parâmetros genéticos das 

características de interesse agronômico é um fator de grande importância na seleção 

de genótipos superiores e no estabelecimento de estratégias de melhoramento. No 

presente trabalho objetivou-se estimar parâmetros genéticos relacionados aos 

caracteres morfológicos de híbridos de milho na safra 2015. Foram avaliados 42 

híbridos provenientes de experimento instalado pela instituição de pesquisa Fundação 

MS, em Amambai - MS. As parcelas foram constituídas de cinco linhas de 12 metros 

com espaçamento entre linhas de 0,5 m e entre plantas de 0,3 m, em três repetições, 

sob delineamento de blocos casualizados. As características avaliadas foram altura de 

planta (AP) em cm, altura de inserção de espiga (AE) em cm e diâmetro de colmo 

(DC) em mm. Os dados foram avaliados por meio de análise de variância, seguida por 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os parâmetros genéticos estimados foram 

variância fenotípica, variância ambiental, variância genotípica, herdabilidade com base 

na média de famílias e índice de variação. Após a análise de variância, constatou-se 

que os híbridos possuem variabilidade genética para todas as características 

avaliadas. O coeficiente de variação experimental variou de 4,89 a 16,78, indicando 

que o experimento foi conduzido com alta precisão. A estimativa dos parâmetros 

genéticos indicou elevadas magnitudes de herdabilidade na característica DC e um 

valor médio para AP. O caráter DC foi o único que apresentou um índice de variação 

próximo a 1,0 e variação genética maior que a ambiental. Assim, conclui-se que o 

caráter DC é o mais promissor para seleção de genótipos superiores. 
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