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Os métodos de avaliação preditiva para quantificação da heterose têm merecido destaque, pois 

ao contrário dos métodos quantitativos baseiam-se nas diferenças morfológicas, fisiológicas e 

mesmo moleculares dos pais, podendo dispensar a obtenção das combinações híbridas para 

aferição da heterose. O trabalho teve como objetivo estimar a divergência genética entre 37 

genótipos de milho pipoca visando identificar grupos divergentes que reúnam características de 

interesse e, que congreguem maior efeito heterótico em cruzamentos posteriores. Foram 

avaliados 37 genótipos de milho pipoca em duas épocas anuais distintas. O delineamento 

utilizado foi de blocos ao acaso com quatro repetições. As variáveis avaliadas foram: grau de 

empalhamento da espiga; pigmentação das raízes aéreas, das anteras, da bainha, e dos estigmas 

pela antocianina; grau zig-zag do colmo; cor da palha da espiga e do grão; número de dias para 

florescimento; altura de planta e da inserção da primeira espiga; comprimento da primeira folha 

acima da primeira espiga; diâmetro de colmo; número de ramificações secundárias do pendão; 

estande final; número de plantas acamadas e quebradas; peso de espiga; diâmetro de espiga; 

produtividade; número de espigas por parcela; proporção de espigas doentes e de grãos ardidos; 

massa de 1000 grãos; e capacidade de expansão. Foi realizado ANOVA para as variáveis 

quantitativas, e a análise de divergência genética foi realizada conforme método de Gower, 

possibilitando a análise conjunta das características quantitativas e qualitativas. Com base na 

matriz de distância genética obtida pelo método de Gower, foi construído um dendrograma 

utilizando o método de agrupamento da distância média (UPGMA), sendo que o ajuste entre a 

matriz de distâncias e o dendrograma foi estimado pelo coeficiente de correlação cofenética 

desenvolvido por Sokal e Rohlf. Todas as análises foram realizadas pelo software Genes. A 

análise de agrupamento apresentou valor de correlação cofenética igual a 0,66, considerando a 

linha de corte a ± 72% de dissimilaridade, formando 6 grupos. O grupo 1 foi constituído de 8 

genótipos, dos quais 6 são linhagens desenvolvidas na UEM. O grupo 2 apresentou o maior 

número de genótipos com um número de 12, dos quais 11 são linhagens provenientes das 

variedades Angela, Beija-Flor, Viçosa. O grupo 3 constituiu de 5 genótipos, provenientes das 

populações Viçosa e Beija-Flor. O grupo 4 foi composto por 2 genótipos provenientes do 

CIMMYT. O grupo 6 foi composto por apenas um genótipo, a raça ARZM05083 oriunda do 

CIMMYT. Tendo em vista a heterose na geração F1, para as características de maior interesse na 

cultura do milho pipoca como capacidade de expansão, produtividade, massa de 100 grãos, peso 

e número de espigas, baixa proporção de espigas doentes e grãos ardidos espera-se que os 

cruzamentos L70 X P7; P5 X P2 e P2 X L70 confiram maiores efeitos heteróticos. 
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