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O milho é uma espécie cultivada de verão em muitos países, contudo no Brasil, as condições 

meteorológicas e a sucessão com outras culturas, como a soja, tornou viável o aumento das áreas 

da safrinha ou de segunda safra. Dentre os atributos fenotípicos mais importantes e que vem 

sendo usados como parâmetro para a escolha do híbrido de milho tanto nos cultivos de verão 

quanto na safrinha estão o número dias para o florescimento e a taxa de perda de umidade dos 

grãos. Esses atributos fenotípicos são governados geneticamente, porém influenciados pelas 

condições de ambiente e pelos métodos de mensuração. O advento das plataformas de 

genotipagem de alta capacidade tornou viável o emprego de dados moleculares para realização 

de mapeamento de associação ou por desequilíbrio de ligação com caracteres de importância 

agronômica, como os relacionados à maturação na cultura do milho. Assim, o presente trabalho 

teve como objetivo realizar o mapeamento por associação de linhagens de milho que influenciam 

a maturação dos híbridos. Setenta e duas linhagens de milho da COODETEC foram genotipadas 

para marcadores SNP na plataforma 650K (Affymetrix) e avaliadas em experimento conduzido 

em condições de campo, empregando-se delineamento em blocos incompletos com três 

repetições com parcelas de 4 fileiras de 5 m e com espaçamento de 0,76m. Os caracteres 

relacionados a maturação, número de dias de florescimento médio (FLOR) e pela área abaixo da 

curva de perda de umidade (AACUM) foram coletados e submetidos a avaliação pelo Software 

Selegen (Modelo 17). Os dados de marcadores foram empregados, num primeiro momento, para 

definição da estrutura populacional pelo Software Structure, e na sequência, realizou-se o 

mapeamento por associação dos dados genotípicos dos SNPs com os valores genotípicos das 

linhagens para FLOR e AACUM, empregando-se o software Tassel. Com o emprego da análise 

regressão múltipla pela estratégia de Stepwise para AACUM e FLOR, ajustou-se modelos que 

explicam 94% e 90% da variação para os valores genotípicos, respectivamente. Por essa análise 

foi possível detectar QTLs putativos envolvidos na redução do número de dias para 

florescimentos nos cromossomos 3, 4, 6 e 9. Já para AACUM, detectou-se QTLs putativos 

envolvidos na redução da perda de umidade nos cromossomos 8 e 9. Apesar dos caracteres 

AACUM e FLOR serem altamente correlacionados (r=0,8), é possível propor a hipótese de 

existência de diferentes fatores genéticos, expressando epistasia, e que determinam a maturação 

de linhagens de milho. Os resultados obtidos são promissores e serão usados para estudo de 

validação dos QTLs em experimentos adicionais, que poderão ser usados para seleção de 

linhagens super-precoces. 
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