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O mercado de milho pipoca está em crescente expansão no Brasil. Dessa forma, é necessário o 

investimento em programas de melhoramento para a cultura, a fim de produzir cultivares 

melhoradas para cada região de cultivo. Nesse sentido, a produção de híbridos de linhagens 

parcialmente endogâmicas é uma alternativa interessante devido ao menor custo e tempo de 

obtenção. Este trabalho teve por objetivo determinar as correlações genéticas entre importantes 

caracteres da cultura do milho pipoca e predizer os ganhos com a seleção direta e indireta em 

linhagens S2. O experimento foi conduzido na safra 2014/2015, na Universidade Federal da 

Grande Dourados-MS. Foram avaliadas 23 linhagens S2 de milho pipoca em blocos casualizados 

com três repetições. Foi constatada diferença estatística significativa entre as linhagens para 

todos os caracteres, com exceção do florescimento Feminino (FF) e o florescimento masculino 

(FM).  Foi observado maior predição de ganho direto com a seleção nos caracteres altura da 

inserção da espiga (AE) (9,57%), rendimento de grãos (REND) (46,02%) e capacidade de 

expansão (CE) (23,49%). A seleção com base na CE proporcionou estimativas negativas de 

ganho na maioria das características, destacando-se número de espigas (NE), peso de 1000 grãos 

(P100) e REND, todos relacionados a produtividade. Quando a resposta da seleção indireta é 

negativa o melhoramento simultâneo de duas características é inviabilizado. Ressalta-se a 

ausência de correlação genética observada entre CE e NE e CE e REND, e a correlação negativa 

entre CE e P1000 (-0,29). Entretanto, tanto a seleção com base no NE quanto no P100 

proporcionará ganho indireto em REND, 33,94% e 38,13%, respectivamente. Isso é reflexo da 

alta correlação genética existente entre o NE e o REND e o P1000 e o REND, além do 

coeficiente de herdabilidade acima de 62% para as três características. A seleção com base na 

altura de plantas (AP) proporcionou maior predição de ganho indireto em AE (7,17) do que o 

próprio ganho direto (5,9%). Para as características FF e FM não foi verificado resposta positiva 

com a seleção direta ou indireta, devido a constatação de ausência de variabilidade entre as 

linhagens para essas características. Dessa forma, é possível a obtenção de ganhos com a seleção 

indireta nos caracteres relacionados a produtividade, porém se a CE for utilizada como critério 

para seleção será possível apenas a obtenção de ganho direto. 
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