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No melhoramento do milho pipoca deve-se levar em consideração, uma produtividade elevada e 

os caracteres relacionados à qualidade da pipoca, como alta capacidade de expansão, que confere 

à pipoca melhor textura e maciez. O presente trabalho objetivou-se avaliar as 210 famílias de 

irmãos completos de milho pipoca no genótipo crioulo Dona Iva do primeiro ciclo seleção 

recorrente. O ensaio de competição foi realizado no campo experimental do Centro de Ciências 

Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri, Crato–CE. O plantio foi 

realizado em abril de 2014, no delineamento em blocos casualizados, com repetições dentro de 

‘sets’. Utilizaram-se sete ‘sets’, com duas repetições, sendo que cada ‘set’ conteve 30 

tratamentos, ou seja, 30 famílias de irmãos completos por ‘set’. O espaçamento utilizado foi de 

linhas de 5,0 m de comprimento, espaçadas em 1,0 m, com 25 plantas distanciadas em 0,2 m 

uma da outra, semeando-se três sementes por cova, à profundidade de 0,05 m, sendo que, aos 21 

dias após a emergência, foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por cova, perfazendo 

uma população que correspondeu a 50.000 plantas/ha
-1

. Foram avaliadas as seguintes 

características: Peso médio de espigas com grãos (PESP); Peso de grãos (PG); Peso médio de 

100 grãos, em g (P100); e Capacidade de expansão dos grãos (CE). As características foram 

avaliadas segundo os critérios de Scott Knott, em 5% de probabilidade. As variáveis PESP e PG, 

formaram 8 grupos cada, denotando variabilidade entre as famílias. Para média de PESP e PG, a 

família 166 exprime o maior valor para ambas as características, 4170,00 kg.ha
-1

 e 3380,00 

kg.ha
-1

, respectivamente. Quanto à característica P100, formou-se cinco grupos pelo 

agrupamento de Scott Knott, o que denota que as famílias possuem elevada distinção quanto ao 

tamanho dos grãos. No que se refere à capacidade de expansão, houve a formação de 10 grupos. 

As famílias 60, 73 e 50 apresentaram médias de 32,77 mL.g
-1

, 31,80 mL.g
-1

 e 31,50 mL.g
-1

 

respectivamente, valores esses acima de 30 mL.g
-1 

encontrado em materiais comerciais. De 

acordo com as condições de realização do experimento, conclui-se que houve significância na 

fonte de variação para maioria das características, demonstrando que há distinção entre as 

famílias avaliadas permitindo, assim, selecionar materiais superiores, principalmente para as 

características de maior interesse agronômico (CE e PG). 
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