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O objetivo desse trabalho foi comparar a Capacidade de Combinação e o método REML/BLUP 

na seleção de genótipos de milho. Foram cruzados três testadores de base genética restrita, em 

esquema topcross, com 39 linhagens endogâmicas de milho. Os genótipos formados foram 

avaliados em experimentos com duas repetições para cada tratamento, no delineamento de 

blocos ao acaso. A parcela foi constituída de 2 linhas de 5m de comprimento espaçadas em 0,5m, 

com 32 plantas, resultando em uma população aproximada de 60.000 plantas/ha. O ensaio foi 

conduzido na área experimental da Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da UNESP, campus de Jaboticabal – SP na safra 

2013/2014. Foi utilizada a produtividade de grãos (kg/ha) como característica agronômica para 

comparar as linhagens, obtida pelo peso médio dos grãos nas parcelas dos experimentos, 

corrigido para 13% de umidade e para o estande ideal de 32 plantas. Utilizou-se a metodologia 

de modelos mistos REML/BLUP para a predição de valores genotípicos de cada genótipo. 

Também foram estimadas as capacidades de combinação para os genótipos avaliados. Utilizou-

se a correlação de Pearson entre as capacidades de combinação e os valores dos efeitos 

genotípicos preditos para verificar o grau de semelhança entre os métodos. Ainda, foi estimada a 

coincidência entre o ranqueamento dos dez melhores genótipos e entre os dez piores genótipos 

para cada testador entre as duas metodologias. Observou-se que os tratamentos foram altamente 

significativos pelo teste F (P≤0,01). O efeito da capacidade específica de combinação (CEC) foi 

significativo pelo teste F (P≤0,05), indicando que há diferença nas combinações híbridas. O 

cruzamento que apresentou maior estimativa de CEC foi T3 x 15. Em geral, as linhagens 

apresentaram maiores estimativas de CEC com o testador T3 e, também, este testador foi o que 

melhor discriminou as linhagens. Com relação às estimativas REML/BLUP o cruzamento de 

maior destaque foi T1 x 24. O testador T1 foi o que mais discriminou as linhagens pelo método 

REML/BLUP. Os métodos correlacionaram-se positivamente e foram altamente significativos. 

Os coeficientes de correlação entre os métodos utilizados foram de 0,62 para o testador T1, 0,71 

para o testador T2 e 0,76 para o testador T3. Além disso, a capacidade de identificação das dez 

melhores e dez piores combinações foi semelhante entre os métodos, principalmente para o 

testador T2, quando considerado as dez melhores combinações, e para todos os testadores, 

quando considerado as dez piores combinações. Concluiu-se que os métodos identificaram 

diferentes combinações como o melhor híbrido, porém, os métodos correlacionaram-se 

positivamente e significativamente. Os métodos apresentaram valores altos para a coincidência 

de seleção, principalmente na identificação das piores combinações. Os métodos podem ser 

utilizados como ferramentas auxiliares na seleção de genótipos de milho.  
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