
PREDIÇÃO GENÔMICA DE HÍBRIDOS SIMPLES DE MILHO 

 
Marcela Pedroso Mendes

1
; Cláudio Lopes de Souza Junior

2
 

 
1/

Doutora, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Departamento de Genética, Piracicaba-SP, Brasil, e-mail: celapmendes@gmail.com; 
2/

Professor 

Titular, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 

Departamento de Genética, Piracicaba-SP, Brasil 

 

A predição genômica de híbridos de milho tem sido proposta a fim de maximizar a eficiência dos 

programas de melhoramento, sendo que apenas os híbridos mais promissores, de acordo com a 

predição, seriam efetivamente avaliados em campo. Neste estudo, o efeito de 614 marcadores 

AFLP foram estimados em 250 híbridos simples de milho avaliados para produção de grãos em 

13 ambientes, a fim de verificar os efeitos do tamanho da população de treinamento (N), número 

de marcas (NM), interação híbridos x ambientes (H x A) e da estrutura da população na acurácia 

de predição utilizando o modelo de seleção genômica ampla RR-BLUP. Foram realizadas 

validações cruzadas entre e dentro de ambientes, e entre e dentro de grupos de híbridos 

relacionados realizando-se 500 ciclos de amostragem dos híbridos da população de treinamento. 

A seleção genômica foi posteriormente comparada à seleção fenotípica quanto a eficiência em 

identificar os híbridos superiores em um esquema de melhoramento de milho. De forma geral, o 

aumento de N e NM não alterou significativamente a acurácia de predição. As estimativas da 

acurácia dentro de ambientes foram significativamente superiores às obtidas entre ambientes, 

indicando que o efeito da interação H x A foi expressivo. Maiores estimativas de acurácia foram 

obtidas quando as populações de treinamento e validação continham híbridos relacionados. Em 

todos os casos, as estimativas de acurácia apresentaram amplos intervalos, indicando que a 

predição pode não ser eficiente dependendo dos híbridos amostrados. Assim, a utilização da 

seleção genômica nos programas de melhoramento de milho deve considerar os efeitos da 

estrutura da população e da interação genótipos por ambientes de forma a maximizar a 

estimativa da acurácia e, consequentemente, o sucesso da predição.  
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