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Germoplasma com estreita base genética pode levar a vulnerabilidade genética, insegurança 

alimentar e ganhos genéticos limitados com a seleção. No Brasil, o mercado de sementes é 

dominado por poucas empresas: Monsanto
®

 (35%), DuPont/Pioneer
®

 (30%), Dow 

Agrosciences
®

 (15%), Syngenta
®

 (10%) e Helix Sementes (4%). Assim é importante o 

monitoramento da diversidade genética no germoplasma que está sendo utilizado, pois as 

práticas de melhoramento, registro e marketing de novos cultivares podem conduzir a 

vulnerabilidade genética. Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o risco de 

vulnerabilidade genética e as relações entre os germoplasmas comerciais brasileiros de milho. 

Para isto, foram utilizados 20 híbridos comerciais das sete empresas com maiores market-share 

no Brasil. Estes híbridos foram genotipados com 768 marcadores do tipo SNP, por meio da 

plataforma Illumina GoldenGate
®

. Os dados genômicos foram submetidos a controle de 

qualidade, análises de correlação entre as frequências alélicas, estruturação populacional e 

distância de diversidade genotípica proposta por Nei (1983). O controle de qualidade dos dados 

genômicos foi realizado considerando Call Rate mínimo de 90% e Minor Allele Frequency à 5%. 

Com isso foram utilizados 413 dos marcadores inicialmente considerados. O coeficiente de 

endogamia populacional estimado foi de 0,08, que corresponde a um tamanho efetivo 

populacional de 18,54. Esta estimativa evidencia baixo risco de vulnerabilidade genética para o 

germoplasma comercial brasileiro. Os germoplasmas comerciais com maiores correlações foram 

o da Dow Agrosciences com o da Agromen Tecnologia. Todas as correlações alélicas entre os 

germoplasmas comerciais foram significativas, o que pode ser explicado pelos objetivos comuns 

das empresas em obter genótipos de alta adaptabilidade, precoces, resistentes a pragas e doenças 

e produtivos. Outro fator é a extração de linhagens pelas empresas a partir de cultivares elite de 

empresas concorrentes, o que é permitido no Brasil pela Lei de Proteção de Cultivares. A 

estruturação populacional segregou os híbridos em cinco grupos. Sendo que três são exclusivos 

de empresas. Isto reitera que há diversidade genética satisfatória entre os híbridos comerciais de 

milho no Brasil, sendo que a diversidade é maior entre as empresas do que dentro destas, o que 

já era esperado. Assim conclui-se que existem relações de parentesco significativas entre os 

germoplasmas comerciais das empresas de melhoramento de milho no Brasil, porém não há 

evidências de imediata vulnerabilidade genética. 
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