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A cultura do milho pipoca é uma excelente alternativa de cultivo para minimizar problemas 

sócio-econômicos, uma vez que é altamente rentável e com forte aceitação popular. Com o 

intuito de aumentar o número de cultivares mais adaptadas para a região Norte e Noroeste do 

Estado do Rio de Janeiro, um Programa de Seleção Recorrente tem sido criado para suplantar 

esta necessidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar o ensaio de competição entre testemunhas 

e famílias de irmãos completos de milho pipoca via seleção recorrente intrapopulacional, quanto 

à produtividade e capacidade de expansão dos grãos.  Para isso, 200 famílias de irmãos 

completos da população de milho pipoca UENF-14, oriundas de famílias selecionadas no oitavo 

ciclo de seleção recorrente, foram geradas e avaliadas em dois ambientes das regiões Norte e 

Noroeste do estado do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Itaocara, respectivamente. Para 

o ensaio de competição utilizou-se seis testemunhas, quatro referentes a ciclos anteriores 

(UENF-14-C4, UENF-14-C5, UENF-14-C6, UENF-14-C7), a variedade BRS Angela e o híbrido 

IAC-125. O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados com três repetições 

em oito sets, sendo que cada ‘set’ conteve 31 tratamentos (25 famílias de irmãos completos e seis 

testemunhas), em um total de 744 parcelas por ambiente. As características avaliadas foram: 

produtividade de grãos e capacidade de expansão dos grãos.  Foi realizado um agrupamento de 

médias entre as famílias e as testemunhas, pelo o teste de Scott-Knott, em nível de 5% de 

probabilidade. Houve a formação de dois grupos para ambas as características. As testemunhas 

BRS Angela e IAC 125 apresentaram produtividade de 3267,27 kg.ha
-1

 e 3101,22 kg.ha
-1

,
 

respectivamente, sendo alocadas no grupo de maior média, juntamente com 115 famílias de 

irmãos completos, consequentemente as outras 85 famílias ficaram alocadas no segundo grupo, 

de menor média, com as quatro testemunhas restantes. Para a capacidade de expansão, as 

testemunhas tiveram o mesmo desempenho, diferindo somente no número de famílias alocadas 

no grupo de maior média que foi de 110 famílias de irmãos completos. Se comparar as médias 

das famílias para as duas características, em relação à média de todas as testemunhas, observou-

se que houve superioridade das famílias, ou seja, para a produtividade de grãos a média das 

famílias foi de 3095,95 kg.ha
-1

 e das testemunhas 2986 kg.ha
-1

, e para capacidade de expansão a 

média das famílias foi de 33,20 mL.g
-1

 e a médias das testemunhas 32 mL.g
-1

. Com isso, pode-se 

concluir que o desempenho das famílias do oitavo ciclo de seleção recorrente intrapopulacional, 

quando comparado com as testemunhas, tem potencial para o cultivo na região, configurando 

assim uma situação favorável à obtenção de uma nova variedade produtiva e com elevada 

qualidade de pipoca para o Norte e Noroeste Fluminense. 
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Apoio financeiro: Capes e Faperj. 


