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O milho pipoca quando comparado ao milho comum apresenta, em geral, sementes 

mais duras, grãos menores, maior prolificidade e menor vigor. A capacidade de 

expansão (CE) é a principal diferença entre o milho pipoca e comum, e está 

condicionada a fatores genéticos e ambientais. O objetivo deste trabalho foi determinar 

o controle genético da CE, a partir de cruzamentos entre genótipos de milho pipoca e de 

milho comum. Foram utilizados quatro famílias originadas dos cruzamentos entre 

genitores contrastantes para CE (P11 x P1, P13 X P3, P19 X P9, P20 X P10), sendo 

P11, P13, P19 e P20 parentais de pipoca oriundos respectivamente do híbrido simples 

Zélia, do híbrido triplo Jade, do híbrido comercial Zaeli e do híbrido simples 

modificado IAC112. Os parentais de milho dentado (P1, P3, P9 e P10) se originaram 

respectivamente do híbrido simples Flash, do híbrido duplo DKB747 e dos híbridos 

simples Premium e Fort. As gerações P1 (milho pipoca), P2 (milho dentado), F1, F2, e 

de retrocruzamentos RCP1 e RCP2 foram obtidas na safra 2012/2013. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos completos casualizados em parcelas subdivididas, 

com 4 repetições, sendo as parcelas constituídas pelas famílias e representadas por duas 

fileiras de 5m de comprimento. As subparcelas foram constituídas pelas gerações e 

representadas por 4 fileiras de 5m. A análise de média de gerações pelo método de 

Mather and Jinks (1971) foi utilizada para estimar os efeitos de aditividade (a), da 

dominância (d) e da epistasia. Nos cruzamentos P11 x P1 e P19 x P9 as médias de F1s 

foram intermediárias às dos parentais, sugerindo predominância de efeitos aditivos na 

herança da CE. No entanto, os cruzamentos P13 X P3 e P20 X P10 mantiveram valores 

de CE baixos e próximos aos do parental dentado (3,5 mL/g). Isso foi comprovado na 

análise de variância, na qual o fator família foi aninhado ao da geração (fam/ger), sendo 

significativo em nível de probabilidade de 5% e apresentando diferenças no 

comportamento da herança destas famílias dentro das gerações. No desdobramento dos 

graus de liberdade da fonte fam/ger, a significância do efeito aditivo foi detectada em 

todos os cruzamentos. Os demais efeitos de dominância e efeitos epistáticos não foram 

significativos em nível de probabilidade de 5% nas famílias P11 x P1, P19 x P9 e P20 X 

P10. O modelo aditivo-dominante foi suficiente para explicar a CE. Dessa forma, é 

possível constatar que os efeitos epistáticos não foram importantes no controle da 

característica. A predominância dos efeitos gênicos aditivos possibilita a seleção de 

genótipos superiores para a CE, em populações derivadas da geração F2. 
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