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Selecão RecorrenteSelecão Recorrente

 O que significa recorrente?O que significa recorrente?
 ObjetivoObjetivo
 Tipos de Selecão RecorrenteTipos de Selecão Recorrente

 intrapopulacionalintrapopulacional
 interpopulacional ou reciprocainterpopulacional ou reciproca



Seleção RecorrenteSeleção Recorrente



FasesFases

 Um ciclo de seleção recorrente envolve Um ciclo de seleção recorrente envolve 
basicamente quatro fases:basicamente quatro fases:
 obtenção de progêniesobtenção de progênies
 avaliação de progêniesavaliação de progênies
 seleçãoseleção
 recombinaçãorecombinação



Obtenção de progêniesObtenção de progênies

Pólen de 
diversas plantas

Meio-irmãos Irmãos germanos S1 S2

Linhagem parcialmente
endogâmica



Avaliação das progêniesAvaliação das progênies

 Repetições e locaisRepetições e locais
 Delineamento Delineamento 

experimentalexperimental
 Látice quadradoLátice quadrado



Seleção das progêniesSeleção das progênies

 Baseada em médias ou totais de parcelasBaseada em médias ou totais de parcelas
 Intensidade de seleção: 10 a 20 %Intensidade de seleção: 10 a 20 %



RecombinaçãoRecombinação

F – família S1
      Semente remanescente
      despendoamento

F F F F F F F F F FM M M M

M – mistura de progênies selecionadas
      Linha masculina

Método IrlandêsMétodo Irlandês



TiposTipos

 Seleção Recorrente para Capacidade Geral Seleção Recorrente para Capacidade Geral 
de Combinação (SRCGC)de Combinação (SRCGC)

 Seleção Recorrente para Capacidade Seleção Recorrente para Capacidade 
Específica de Combinação (SRCEC)Específica de Combinação (SRCEC)

 Seleção Recorrente Recíproca (SRR)Seleção Recorrente Recíproca (SRR)



SRCGCSRCGC

 TOP CROSSTOP CROSS
 Testador de base genética amplaTestador de base genética ampla
 variedade ou híbrido duplovariedade ou híbrido duplo

 TeoriaTeoria
 Acúmulo de genes aditivosAcúmulo de genes aditivos



SRCGCSRCGC

T T T

Avaliação de Progênies
Top
Cross

Recombinação

Obtenção de 
Progênie S1



SRCECSRCEC

 TOP CROSSTOP CROSS
 Testador de base genética restritaTestador de base genética restrita
 Linhagem com elevado grau de endogamiaLinhagem com elevado grau de endogamia

 TeoriaTeoria
 Efeito de sobredominânciaEfeito de sobredominância



SRRSRR

 Objetivo Objetivo 
 Melhorar a heterose entre duas populaçõesMelhorar a heterose entre duas populações
 Obtenção de linhagens para híbridosObtenção de linhagens para híbridos

 TOP CROSSTOP CROSS
 População A - testador População BPopulação A - testador População B
 População B - testador População APopulação B - testador População A


