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Em virtude da elevada demanda de nitrogênio para a cultura do milho, trabalhos de 

melhoramento genético com auxílio de metodologias modernas, visando à obtenção de cultivares 

mais eficientes no uso de nitrogênio, são fundamentais para a contribuição da agricultura 

sustentável no Brasil. Com o uso de marcadores moleculares é possível estimar o coeficiente de 

parentesco real entre indivíduos e utilizá-lo na predição de valores genéticos. Com isto, é 

possível aumentar a acurácia seletiva, e consequentemente, os ganhos com a seleção. Diante do 

exposto, o objetivo foi estimar o efeito do uso da matriz de parentesco real na capacidade 

preditiva do valor genético de linhagens de milho tropical, em alto e baixo nível de nitrogênio. 

Para isto, 62 linhagens com variabilidade genética para eficiência no uso de nitrogênio foram 

genotipadas com 768 marcadores do tipo SNPs. Os dados fenotípicos destes foram obtidos a 

partir do ensaio experimental conduzido na Estação de Anhumas (22°84'30"S; 48°02'20"W; 

450m) em Piracicaba-SP, em dois níveis de disponibilidade de N no solo, alto (150 kg.ha
-1

) e 

baixo (60 kg.ha
-1

), na safrinha do ano agrícola de 2014. O caractere avaliado foi produtividade 

de grãos (ton.ha
-1

). Para realizar o controle de qualidade dos marcadores SNPs obtidos, foi 

adotado valor de Call Rate 0,90 e Minor Allele Frequency 0,05. Para a predição dos valores 

genéticos dos indivíduos foi utilizado o método REML/BLUP pelo pacote ASReml-R. No 

primeiro caso foi desconsiderado o parentesco entre indivíduos (BLUPI), enquanto que no 

segundo foi utilizada a matriz de parentesco genético aditivo, obtida via matriz de marcadores 

moleculares (BLUPGa). A capacidade preditiva (CP) foi obtida por meio da correlação entre o 

valor genético predito pelos dois métodos e as médias fenotípicas gerais ajustadas. 431 SNPs 

foram selecionados para compor a matriz de marcadores. O efeito de linhagem (L) e de nível de 

N apresentaram diferenças significativas (p 0,05), o que indica existência de variabilidade 

genética diferente para o caráter. Porém, a interação entre LxN foi não significativa, 

evidenciando que o estresse não foi eficiente para distinguir diferencialmente as linhagens em 

alto e baixo N. A média fenotípica ajustada de produtividade de grãos no alto N variou de 6,11 a 

9,39 ton.ha
-1

, e no baixo N variou de 5,61 a 9,58 ton.ha
-1

. A CP, no alto e baixo N, do BLUPI foi 

1,00, enquanto a do BLUPGa foi 0,98, o que indica alta capacidade preditiva similar aos valores 

genotípicos pela matriz de parentesco real. Entretanto, o BLUPGa permite a predição mais 

acurada do valor genético do indivíduo, não superestimando os ganhos com a seleção. Deste 

modo, o método BLUPGa poderia ser considerado como uma valiosa ferramenta para predição de 

valores genotípicos de linhagens de milho tropical, em níveis contrastantes de nitrogênio. 
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