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As Redes Neurais Artificiais têm demonstrado grande potencialidade quando aplicadas em 

programas de melhoramento genético. Nos procedimentos estatísticos convencionais, utilizados 

no processo de predição de ganho genético, são considerados somente os valores genotípicos 

médios assumindo a existência de correlação destes com os valores genéticos reais dos 

genótipos. Admite-se que a média seja a principal informação para julgar a superioridade entre 

genótipos e que, em casos de baixa herdabilidade, o processo seletivo seja de menor 

confiabilidade. No entanto, uma análise mais criteriosa pode ser realizada considerando, além da 

média, outras estatísticas relevantes, o que torna a tomada de decisão mais complexa. Assim, 

dois genótipos poderão ter médias similares e um comportamento bastante distinto em termos de 

variação, rankeamento, valores de máximos e mínimos. Dessa forma o presente trabalho tem 

como objetivo a utilização das Redes Neurais Artificiais (RNA) como uma alternativa viável aos 

métodos convencionais de predição. O processo de simulação de dados foi realizado por meio do 

aplicativo computacional Genes. O delineamento experimental adotado na simulação foi o 

delineamento em blocos casualizados (DBC) com 100 genótipos e seis blocos. Em 75% dos 

cenários a RNA mostrou-se mais eficaz que o método de quadrados mínimos na recuperação do 

valor genético. Além disso, as estimativas das acurácias de predição por meio da rede neural, 

considerando os experimentos de validação, foram em média 81% superiores. Pelos resultados 

obtidos, é notório que as Redes Neurais Artificiais apresentam grande potencial para sua 

utilização em estudos que envolvam procedimentos de predição para discriminar os genótipos 

com base no seu valor genético real, e ainda, permite considerar estatísticas adicionais, com alto 

teor prático, no processo de predição do valor genético. 
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