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O sucesso dos programas de melhoramento genético que visam a obtenção de 

genótipos com alto desempenho agronômico e produtividade está relacionado ao 

conhecimento da herança e do tipo de ação gênica envolvida nos caracteres de 

interesse, bem como na natureza da associação entre eles. Dessa forma, este 

trabalho foi realizado com o objetivo de estimar a herdabilidade e identificar caracteres 

úteis na seleção indireta de linhagens de milho. O experimento foi instalado no campo 

experimental da Unidade I da Universidade Federal da Grande Dourados, no 

município de Dourados – Mato Grosso do Sul, localizado nas coordenadas 22º13’15’ 

de latitude Sul, 54º48’21’’ de longitude Oeste e 430 m de altitude. Foram avaliadas 21 

linhagens em delineamento de blocos casualizados, com três repetições, na segunda 

safra de 2016. No momento da semeadura foram utilizados 300 kg ha-1 da fórmula 08-

20-20 NPK. As parcelas foram compostas por três linhas de 3 m com espaçamento 

entre plantas de 0,3 m e entre linhas 0,9 m. Os caracteres avaliados foram número de 

folhas abaixo e acima da espiga (NFABE e NFAE), prolificidade (PROL) e 

comportamento de lâmina foliar (CLF). Os dados foram submetidos à análise de 

variância, seguida da estimativa da herdabilidade com base na média de famílias (ℎ̂�̅�
2) 

e da correlação entre os quatro caracteres. As estimativas deℎ̂�̅�
2 para NFABE, NFAE, 

PROL e CLF foram de 87%, 85%, 61% e 71%, respectivamente. Tais valores indicam 

a possibilidade de sucesso na seleção de linhagens promissoras para os caracteres 

avaliados, em especial para NFABE e NFAE. O resultado da estimativa da correlação 

fenotípica foi significativo apenas para NFABE e PROL (0,64); inferindo haver 

possibilidade de selecionar, ao mesmo tempo, linhagens portadoras das duas 

características. 
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