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A capacidade de expansão é o principal parâmetro de qualidade do milho pipoca, contribuindo 

para tal, a eficiência na exposição do endosperma dos grãos quando submetidos a condições 

específicas de temperatura e pressão. Entende-se que a capacidade de expansão está 

condicionada a fatores genéticos, sobretudo de efeitos aditivos, por outro lado, fatores 

extragenéticos como o estado sanitário das espigas e condições de armazenamento dos grãos 

também podem influenciar a qualidade da pipoca. Constatada esta última relação, importa 

ampliar os objetivos dos programas de melhoramentos, como os que visam resistência a estresses 

bióticos. Em face disto, o objetivo desta pesquisa foi estudar a correlação entre variáveis que 

possam impactar a expansão dos grãos de milho pipoca. As variáveis estudadas foram: 

Incidência de Grãos Ardidos (GA), Capacidade de Expansão (CE), Prolificidade (PROL) e 

Número de Espigas Doentes (NED). Foram utilizados 37 genótipos de milho pipoca contidos no 

Banco Ativo de Germoplasma da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. A 

avaliação dos genótipos foi realizada no campo experimental do Colégio Estadual Agrícola 

Antônio Sarlo em Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro, no ano agrícola 2013/2014. O 

delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições, totalizando 148 

unidades experimentais. A porcentagem de GA foi determinada conforme os critérios da Portaria 

nº 11 de 12 de abril de 1996 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A CE 

(mL/g
-1

) foi determinada com auxílio de sacola de papel na ausência de óleo em forno micro-

ondas por dois minutos, sendo mensurada em proveta volumétrica de 1000mL. A PROL foi 

determinada mediante contagem das espigas por unidade experimental, sendo o NED (%) a 

proporção entre o número de espigas doentes em detrimento da prolificidade. As variáveis foram 

submetidas à análise de correlação de Pearson utilizando o software Genes. Observou-se 

correlação negativa significativa entre as variáveis GA x CE e correlações de baixa magnitude 

não significativas entre as variáveis GA x NED. Correlações de baixa magnitude não 

significativas entre as variáveis “GA x NED”; “CE x NED” e “PROL x NED” não representam a 

falta de associação entre as variáveis, mas sim, a inexistência de causa e efeito. Baixas 

correlações entre CE x NED, não eram esperadas, uma vez que com o aumento do número de 

espigas doentes espera-se redução na capacidade de expansão. Quanto às variáveis CE x PROL, 

sabe-se que ambas são características peculiares da cultura do milho pipoca para as quais houve 

correlação positiva e significativa, o que permite a seleção simultânea para capacidade de 

expansão e prolificidade, condicionando ganhos na produtividade via aumento da prolificidade. 

Conclui-se, contudo, que alta incidência de grãos ardidos pode reduzir significamente à 

capacidade de expansão em milho pipoca.  
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