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Foram estudados tres ciclos de sele9ao entre e dentro de familias de meio
irmaos na popula9ao de milho EEL 4 em tres regioes do Espirito Santo, no
periodo de 1985 a 1988, visando a obten9ao de urn material mais produtivo
e adaptado as condi9oes edafoclimaticas do Estado. Foram avaliadas 200 pr£
genies de meio irmaos, usando-se dois lattices simples 10 x 10, sendo que
no 1Q cicIo, estas progenies foram testadas em dois locais e no 2Q e 3Q
ciclos em tres locais, com 3, 1 e 2 repeti90es por cicIo, respectivamente.
No periodo de outono/inverno de cada ano, 15% das melhores progenies foram
recombinadas em Linhares{ES). Para 0 carater peso de espigas, nas analises
de variancia individuais e conjuntas foram detectadas diferen9as signific!
tivas (P < 0,01) para progenies e para intera9ao progenies x locais. Na me-
dia, as progenies apresentaram boa performance, com produ9oes de 91, 121 e
154g/planta do 1Q ao 3Q cicIo de sele9ao, respectivamente. As variancias
geneticas aditivas varia ram entre locais e por cicIo, com valores (g/plan-
tal' entre 176 e 899, sendo que, em media, foram de 161, 534 e 517 do 1Q
ao 3Q cicIo, respectivamente. As magnitudes destas estimativas e os bons

- .valores dos coeficientes de herdabilidade e de varia90es geneticas, princ~
palmente no 3Q cicIo, traduzem a variabilidade exibida pela popula9ao que,
associada as altas medias de produtividade das progenies, mostram a impor-

medio esperado (%) com a sele9ao por cicIo de forma conjunta do 1Q ao 3Q
cicIo foram de 6,54, 3,07 e 4,03. Se a sele9ao fosse efetuada por local,
o ganho genetico seria maior, podendo atingir ate 12,31%.
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