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Com o advento dos marcadores moleculares é possível estimar o coeficiente de parentesco real 

entre os indivíduos e com isto melhorar as estimativas dos componentes de variância e aumentar 

a acurácia na predição dos valores genotípicos dos indivíduos em seleção. Isto permite também a 

predição de combinações híbridas não observadas, de modo mais fidedigno do que com a matriz 

de parentesco baseada na esperança matemática. Neste sentido, o objetivo foi avaliar o efeito do 

uso da matriz de parentesco real na capacidade preditiva em híbridos de milho. Para isso, 20 

híbridos comerciais foram avaliados no Departamento de Genética da USP/ ESALQ 

(22º42'30''S; 47º38'00''W; 546m), em Piracicaba – SP e na Estação Experimental Anhumas 

(22°84'30"S; 48°02'20"W; 450m), em dois níveis de disponibilidade de N no solo: alto (150 

Kg.ha
-1

) e baixo (60 Kg.ha
-1

) na safra de 2013/14, quanto à produtividade de grãos (ton.ha
-1

) 

corrigida para umidade (13%). Cada combinação Nível de N x Local foi considerada como um 

ambiente. Os híbridos foram genotipados com SNPs e após controle de qualidade dos 

marcadores, em que foi empregado o Call Rate (CR ≥0,90) e a Minor Allele Frequency (MAF≤ 

0,05), trabalhou-se com 435 marcadores. As análises genético-estatísticas foram realizadas por 

meio de equações de modelos mistos, via REML/BLUP. No primeiro modelo foi desconsiderado 

o parentesco entre os indivíduos (BLUPI). Já no segundo modelo foram usadas as matrizes de 

variância e covariância de parentesco real (baseada em marcadores) genético aditivo (Ga) e 

dominante (Gd) (BLUPG). Para estimar a capacidade preditiva foi calculado o coeficiente de 

correlação de Pearson (ȓ) entre os valores genotípicos obtidos pelos dois modelos acima descritos 

e as médias fenotípicas ajustadas. Para essas análises foi desconsiderada a interação Genótipo x 

Ambiente e usaram-se os valores genotípicos da análise conjunta. Foram constatadas diferenças 

significativas entre os híbridos (p≤ 0,05) pela análise de deviance.  As médias fenotípicas 

ajustadas de produtividade de grãos entre os híbridos variaram de 7,13 a 12,60 ton.ha
-1

, enquanto 

os valores genotípicos preditos pelo BLUPG, de 6,95 a 12,17 ton.ha
-1

. Para o caractere avaliado 

os coeficientes de correlação obtidos entre as médias ajustadas e os valores genotípicos preditos 

via BLUPI foram significativos pelo teste t (p≤ 0,05) e de elevada magnitude, indicando 

confiabilidade da capacidade preditiva nos modelos considerados, 1,00 e 0,99 para BLUPI e 

BLUPG, respectivamente. Com isto, o BLUP considerando matrizes de parentesco genético real, 

aditivo e dominante, indica ser eficiente na predição do desempenho de híbridos observados e 

não observados. 
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