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A manipulação de caracteres quantitativos por meio de endogamia, cruzamentos e/ou seleção, 

constitui o fator essencial para qualquer programa de melhoramento que tenha como objetivo 

identificar, acumular e perpetuar genes favoráveis. O presente trabalho objetivou analisar os 

parâmetros genético do primeiro ciclo seleção recorrente em genótipo crioulo de milho pipoca. O 

ensaio de competição foi realizado no campo experimental do centro de ciências agrarias e da 

biodiversidade da Universidade federal do Cariri, Crato–CE. Avaliando-se 210 famílias de 

irmãos completos. 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. As seguintes características foram avaliadas: Proporção de espiga com praga 

(EP); 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). Constatam-se grandes possibilidades de 

identificação de genótipos superiores para as características, PESP, PG e CE, por apresentarem 

elevada variância genotípica (
2

g ), com valores para coeficiente de determinação genotípica (H
2
) 

superiores a 87%, e magnitudes superiores a um para o índice de variação (IV). Para essas 

características, métodos simples de seleção seriam suficientes para se obter ganhos satisfatórios. 

De maneira geral, as características apresentaram elevados valores de CVg, destacando-se ED, 

EP, PESP, PG e CE o que indica boas chances de sucesso em programas de melhoramento que 

utilizem essa população, visando a seleção para essas características.  É importante analisar a 

relação CVg/Cve, conhecida como IV, pois possibilita ter uma ideia real da situação de cada 

característica visando ao melhoramento. As características com situações mais favoráveis ao 

melhoramento apresentam IV  1.  No presente trabalho as características PESP, PG, P100 E CE 

apresentaram valores de IV superiores a um. Todavia, a característica EP com valores de IV de 

0,9532, pode proporcionar ganhos satisfatórios em gerações avançadas, vez que a menor 

magnitude do IV suplantou o valor de 0,5. Por outro lado, ED com valores de IV inferior a 0,5 

não são promissoras para obtenção de ganhos nos processos seletivos. 
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