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O milho pipoca, (Zea mays L.), é uma cultura bastante rentável, tanto pela sua grande aceitação 

popular, como pelo retorno elevado que traz ao agricultor. Apesar de sua importância, o número 

de cultivares e a qualidade agronômica das variedades cultivadas no Brasil estão aquém da 

qualidade exigida pelo mercado. Neste aspecto, o presente trabalho teve o objetivo de avaliar o 

primeiro ciclo de seleção recorrente em famílias de irmãos completos de milho pipoca por meio 

das estimativas de parâmetros genéticos e dos ganhos genéticos preditos computados a partir de 

índices de seleção, e selecionar as 40 melhores progênies para a recombinação e formação da 

população do segundo ciclo. A obtenção das progênies foi realizada em 2013, no Centro de 

Ciências Agrárias e da Biodiversidade da Universidade Federal do Cariri. Foi empregado o 

método de seleção recorrente entre famílias de irmãos completos em uma amostra da população 

do milho pipoca crioulo Dona Iva. Foram semeadas 102 fileiras onde todas as espigas superiores 

foram cobertas antes da emissão dos estigmas com sacola de plástico. O pendão era coberto 

quando um terço de sua haste principal estava liberando pólen. Nesse procedimento foram 

obtidas 210 famílias de irmãos completos, com duas espigas para cada família. O ensaio de 

competição foi conduzido no município de Granjeiro. A semeadura foi realizada no 

delineamento em blocos casualizados com repetições dentro de ‘sets’. Utilizaram-se sete ‘sets’, 

com duas repetições, sendo que cada ‘set’ conteve 30 tratamentos. O comprimento de fileiras foi 

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. As seguintes 

características foram avaliadas: Dias para emergência (EMG); Dias para florescimento 

masculino (FLORM); Dias para o florescimento feminino (FLORF); Estande final de plantas 

(NP) e Tombamento (TOMB). Os dados das características foram submetidos à análise de 

variância de acordo com o modelo estatístico Yijk =  + Sj + R/Sj + F/Sj + ijk. Pode-se notar que 
as características EMG, NP, TOMB não apresentaram diferença significativa, demonstrando que 

os tratamentos se comportaram de maneira similar. Os caracteres FLORM, FLORF apresentaram 

significância a nível de 1% pelo teste F existindo assim distinção de comportamento dos 

genótipos. Nas variáveis dias para a floração masculina (FLORM) e dias para floração feminina 

(FLORF), a média geral das duas características expressaram aproximadamente média de 61e 65 

dias respectivamente, destacando-se para ambas as características a progênie 56 como a mais 

precoce da população analisada, com médias de 54 e 57 dias respectivamente. Com a obtenção 

de 40 famílias isso demonstra suficiente variabilidade genética na população do primeiro ciclo de 

seleção recorrente a ser explorada neste e em ciclos futuros de seleção. 
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