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As estimativas de herdabilidades de características quantitativas são fundamentais dentro dos 

programas de melhoramento de milho pipoca. A herdabilidade reflete a proporção da variação 

fenotípica que pode ser herdada, ou seja, quantifica a confiabilidade do valor fenotípico como 

guia para o valor genético. As estimativas de herdabilidades combinadas podem ser obtidas por 

meio da meta-análise. Esta, por sua vez, pode ser definida como um procedimento estatístico que 

consiste de uma revisão quantitativa e resumida de resultados de estudos distintos, porém 

relacionados. Os métodos estatísticos empregados na meta-análise asseguram a obtenção de uma 

estimativa combinada e precisa, sobretudo em virtude do número de observações e da 

possibilidade de examinar a variabilidade entre os estudos envolvidos, o que não é possível 

quando se analisa apenas uma média dos resultados publicados. O objetivo do presente trabalho 

foi aplicar a meta-análise ao problema de resumir informações heterogêneas das estimativas de 

herdabilidade (   ), no sentido amplo e restrito, para as características rendimento de grãos (RG) 

e capacidade de expansão (CE), em milho pipoca. Neste contexto, os dados utilizados neste 

trabalho referem-se a 97 estimativas de herdabilidade (   ), no sentido amplo e restrito, para 

rendimento de grãos (RG) e capacidade de expansão (CE), em milho pipoca. Estes dados foram 

compilados e sumarizados dos principais artigos científicos, publicados em revistas nacionais e 

internacionais, anais de congressos, teses e dissertações, e também nas bases de dados SCIELO, 

SCOPUS e ISI. Os principais procedimentos envolvidos para a obtenção das estimativas de 

herdabilidade combinada (   
 ), por meio da técnica da meta-análise, foram: 1) A análise 

exploratória do conjunto de estimativas de herdabilidade, para verificar a presença de “outliers”, 

por meio do gráfico de “box-plot”; 2) Verificação das pressuposições estatísticas requeridas 

(normalidade e independência); 3) Aplicação do teste de homogeneidade entre as estimativas de 

herdabilidade envolvidas; 4) Obtenção das estimativas de herdabilidade combinada. Os valores 

das estimativas combinadas das herdabilidades (   
 ) no sentido amplo para RG e CE foram de 

0,5208±0,0229 e 0,6356±0,0209, respectivamente. No sentido restrito, obtiveram-se os valores 

de    
  para RG e CE de 0,3290±0,0292 e 0,3083±0,0298, respectivamente. O procedimento da 

meta-análise mostrou-se eficiente e recomendável para sintetizar informações sobre parâmetros 

genéticos em milho pipoca, sendo útil no aperfeiçoamento da análise de um conjunto de dados a 
serem resumidos, com base em pressuposições capazes de ratificar os resultados finais. 
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