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O estudo da variabilidade genética em populações é de grande importância para o melhorista, 

pois possibilita avaliar a qualidade das populações para efeito de seleção e uso em programas de 

melhoramento. O objetivo do presente trabalho foi obter informações sobre a variabilidade 

genética de populações semiexóticas em segundo ciclo de seleção recorrente e avaliar as mesmas 

quanto ao seu potencial agronômico. Foram instalados sete experimentos em blocos casualizados 

em Jataí-GO, com diferentes conjuntos de famílias de meios-irmãos obtidas de três populações 

semiexóticas (CRE-01, CRE-02 e CRE-03), com três repetições de parcelas de 4 metros 

(espaçamento de 0,90 metros) com 20 plantas. Os seguintes caracteres foram mensurados: FM – 

número de dias para o florescimento masculino; AP - altura de planta (cm); AE- altura da espiga 

(cm); AE/AP – posição relativa da espiga; CP – comprimento de pendão (cm); NR – número de 

ramificações do pendão; PR – prolificidade; CE - comprimento da espiga (cm); DE- diâmetro da 

espiga (cm); PE- peso total de espigas (t ha
-1

), PG- peso total de grãos (t ha
-1

). Em peso de grãos 

(t ha
-1

) as médias foram 9,17, 8,01 e 8,45, correspondendo a 93,8%, 89,4% e 94,6% das medias 

das testemunhas (híbridos comerciais), mostrando assim, que estas populações são adaptadas a 

região e possuem alto potencial de produtividade de grãos. Dentre as estimativas para PG (g 

planta
-1

) estão, respectivamente, para as populações CRE-01, CRE-02 e CRE-03: variância 

genética aditiva (582,28, 406,70 e 238,11), herdabilidade (59,17%, 49,82% e 38,53%), 

coeficiente de variação genética (7,32%, 6,99% e 5,08%) e ganho esperado pela seleção para 

20% (8,16%, 6,86% e 3,88%) e 5% (10,81%, 10,47% e 5,32%) das progênies selecionadas. As 

populações semiexóticas apresentaram um padrão de variabilidade genética suficiente para 

continuar o programa de seleção recorrente e a produtividade das três populações semiexóticas 

pode ser considerada satisfatória, haja vista os valores elevados em relação à média das 

testemunhas. 
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