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RESUMO 

DAVI, G. S. Predição genômica visando resistência à ferrugem branca (Physopella 
zeae) e produção de grãos em milho. 2017. 114 f. Tese (Doutorado em Genética e 
Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, 
Goiânia, 2017.1 
 

As doenças do milho são responsáveis pela redução de até 40% na 
produtividade de grãos. Entre tais moléstias, a ferrugem branca, causada pelo fungo 
Physopella zeae, tem ganhado relevância nas principais regiões produtoras de milho no 
Brasil, devido à inexistência de cultivares resistentes. Neste contexto, o objetivo deste 
estudo foi avaliar o potencial de germoplasma elite de milho, incluindo linhagens 
endogâmicas e híbridos simples como fonte de resistência à doença, via quantificação da 
variabilidade genética e das capacidades geral e específica de combinação (CGC e CEC), 
bem como a aplicabilidade e eficiência de métodos de seleção genômica ampla (GWS) na 
predição do valor genético genômico (VGG) de híbridos, a partir da genotipagem das 
linhagens parentais. O material genético objeto deste estudo foi um conjunto de linhagens 
endogâmicas e seus híbridos simples. As linhagens foram provenientes de dois grupos 
heteróticos conhecidos, classificados conforme o tipo de grão em “Dent” (grãos dentados) 
e “Flint” (grãos duros). Em esquema de delineamento de acasalamento fatorial, foram 
realizados cruzamentos entre dez linhagens do grupo Dent com nove linhagens do grupo 
Flint, resultando em noventa híbridos simples. A genotipagem das linhagens foi realizada 
usando marcadores genéticos do tipo SNP (single nucleotide polymorphisms), obtidos via 
genotipagem por sequenciamento – GBS (Genotyping by Sequencing). Os arquivos de 
dados obtidos com as sequências de nucleotídeos das dezenove linhagens foram 
combinados para obter os genótipos dos híbridos simples. Os noventa híbridos mais dez 
cultivares testemunhas foram avaliados num ensaio delineado em látice 10x10 com duas 
repetições. Foram priorizados os caracteres porcentagem da área foliar coberta com 
sintomas da doença, convertida na variável AACPD (área abaixo da curva de progresso 
da doença –  resultante de seis avaliações no tempo), e produtividade de grãos (PROD). De 
início, avaliou-se a divergência genética dos híbridos, prioritariamente com base nos 
valores médios de AACPD, via análise de variância e teste de médias. Houve nítida 
diferenciação entre os híbridos quanto ao caráter relacionado à severidade da doença. Os 
híbridos P30F35H, 2B587, D2LF8, D8LF8, D1LF8 e D7LF8 apresentaram menor 
severidade de sintomas de ferrugem branca. Realizou-se ainda análise dialélica segundo o 
modelo de Griffing, método IV, para avaliação de CGC e CEC. Para isso, considerou-se 
parte do dialelo original, com 72 híbridos simples (9 linhagens Dent x 8 linhagens Flint); 
agora sem dados perdidos. Os melhores valores de CGC para AACPD foram apresentados 
pelas linhagens LF8, LF2 e LF5, do grupo Flint. Entre estes genitores apenas LF2 mostrou 
CGC favorável também para produtividade de grãos. Os efeitos de CEC não foram 
significativos para AACPD, mas confirmaram o bom desempenho produtivo do híbrido 
experimental D2LF8. As análises para estimação e predição genômica foram realizadas 
empregando-se a metodologia de modelos mistos. Os efeitos dos marcadores foram 
estimados pelos métodos: RR-BLUP, GBLUP, Bayes A, Bayes B, Bayes C e Lasso 
Bayesiano. Manuseando estes métodos obtive-se as predições de VGG dos indivíduos 
(híbridos), as quais foram correlacionadas com os valores fenotípicos observados, de modo 
a estimar parâmetros genéticos como acurácia preditiva e herdabilidade. Os métodos de 
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predição genômica apresentaram baixa acurácia preditiva (máximo de 0,58 para AACPD e 
0,46 para PROD) e praticamente não diferiram entre si. Optou-se por GBLUP, pela sua 
maior eficiência computacional. Buscando-se melhoria na qualidade da predição, 
incorporaram-se efeitos de dominância e epistasia ao modelo aditivo GBLUP, mediante as 
seguintes matrizes de parentesco: (i) aditivo (Ga), pelo método de VanRaden; (ii) de 
dominância (Gd), pelo método de Su et al.; e três outras que capturam epistasias de 
primeira ordem – (iii) aditiva-aditiva (��#�); (iv) dominante-dominante (��#�); e (v) 
aditiva-dominante (��#�). Segundo os critérios de confiabilidade adotados (qualidade do 
ajuste, estabilidade preditiva, erro quadrático médio e acurácia preditiva), a incorporação 
desses efeitos não contribuiu para a melhoria das predições nos dois caracteres. Houve 
discreta melhoria nas acurácias preditivas para produtividade de grãos (valores em torno de 
0,57), enquanto para o caráter AACPD, em geral, as acurácias reduziram para cerca de 
0,37. Para simular um processo de seleção genômica (predição de híbridos não realizados), 
particionamos os dados fenotípicos em estrutura de dialelo circulante, com diferentes 
números de cruzamentos dentro de cada grupo (s): s=3, s=5 e s=7. Estes subconjuntos 
foram analisados pelo modelo GBLUP puramente aditivo (Ga), buscando-se identificar o 
menor tamanho “s” capaz de manter critérios adequados na estimativa de VGG. Para a 
maioria dos critérios de confiabilidade adotados para avaliar a qualidade das predições, o 
tamanho “s” não deve ser inferior a cinco. Por último, buscou-se avaliar a predição 
genômica via modelo misto com uso apenas de informações da similaridade genética entre 
as linhagens de cada grupo e entre os respectivos híbridos. Foi utilizado o coeficiente de 
similaridade de Rogers modificado. O procedimento permitiu, ainda, a estimação das 
capacidades de combinação (CGC e CEC) via marcadores SNP. As estimativas 
dos componentes de variância associados a CEC (181.153,5 para AACPD e 1.767.249 para 
PROD) foram superiores às de CGC (1523,1 para AACPD e 70.576,0 para PROD), 
revelando que os efeitos não aditivos predominaram para ambos os caracteres. Estes 
resultados são contrastantes aos verificados pelo método de Griffing. Ainda, as médias 
preditas dos híbridos por esta abordagem foram bastante correlacionadas com suas médias 
fenotípicas (0,986 para AACPD e 0,996 para PROD). 
 
Palavras-chave: Divergência genética, delineamento de acasalamento fatorial, capacidade 
de combinação, similaridade no estado, predição de híbridos, GBLUP. 
  

 

 



ABSTRACT 

DAVI, G. S. Genomic prediction for resistance to white rust (Physopella zeae) and 
grain yield in maize. 2017. 114 p. Thesis (Doctorate in Genetics and Plant Breeding) – 
Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017.2 

 
Corn diseases are responsible for up to 40% reduction in grain production. 

Among these diseases, white rust, caused by the fungus Physopella zeae, has gained 
relevance in the main maize cropping regions in Brazil, due to the absence of resistant 
cultivars. In this context, the objective of this study was to evaluate the potential of elite 
maize germplasm, including inbred lines and single-crosses as a source of resistance to the 
disease, via measurement of the genetic variability and general and specific combination 
abilities (GCA and SCA), as well as the applicability and efficiency of genome wide 
selection (GWS) methods for prediction of genomic breeding value (GBV) of maize 
single-crosses, based on genotyping of the parental lines. The genetic material focused in 
this study was a set of inbred lines and their single-crosses. The lines came from two 
heterotic groups, classified according to the grain type and known as Dent group and Flint 
group. In a partial diallel scheme, crosses were performed between ten lines of the Dent 
group and nine lines from the Flint group, resulting in ninety single-crosses. Line 
genotyping was performed using SNP (single nucleotide polymorphism) genetic markers, 
obtained through genotyping by GBS (Genotyping by Sequencing). The data files with the 
nucleotide sequences of the nineteen lines were combined to obtain the genotypes of the 
single-crosses. The ninety hybrids plus ten check cultivars were assessed by 10x10 lattice 
experimental design with two replicates. Priority was given to the traits percentage of leaf 
area covered with disease symptoms, converted to the variable AACPD (area under the 
disease progress curve, resulting from six evaluations over time), and grain yield (PROD) 
were prioritized. Initially, we evaluated the genetic divergence of among the hybrids (one 
of them was lost), mainly based on mean AACPD values, via analysis of variance and test 
of means (Dunnett, at 5% level of significance). There was a clear differentiation among 
hybrids regarding the trait related to severity of the disease; this did not occur for grain 
yield, in part due to low experimental precision (CVPROD=32.6%). Hybrids P30F35H, 
2B587, D2LF8, D2LF8, D8LF8, D1LF8 and D7LF8 showed lower severity of white rust 
symptoms. We also performed diallel analysis according to the Griffing model (1956), 
method IV, for the evaluation of GCA and SCA. For this, it was considered part of the 
original diallel, with 72 single-crosses (9 Dent lines x 8 Flint lines); now without missing 
data. The best CGA values for AACPD were presented by the LF8, LF2 and LF5 lines 
from Flint group. Among these parents only LF2 showed favorable GCA also for grain 
yield. The effects of SCA were not significant for AACPD, but confirmed the good 
yielding performance of the D2LF8 experimental hybrid. The analyses for estimation and 
genomic prediction were performed using the mixed model methodology. The effects of 
the markers were estimated by the methods: RR-BLUP, GBLUP, Bayes A, Bayes B, Bayes 
C and Bayesian Lasso. Through manipulating these methods we obtained the GBV 
predictions of the individuals (single-crosses), which were correlated with the phenotypic 
values observed, resulting in estimation of genetic parameters as predictive accuracy and 
heritability. The genomic prediction methods presented low accuracy (maximum of 0.58 
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for AACPD and 0.46 for PROD ) and practically did not differ themselves. GBLUP was 
chosen because of its greater computational efficiency. In order to improve the prediction 
quality, dominance and epistasis effects were added to the GLUP additive model, using the 
following relationship matrices: (i) additive (Ga), by method of VanRaden (2008); (ii) 
dominance (Gd), by method of Su et al. (2012); and three others that capture first-order 
epistases: (iii) additive-additive (��#�); (iv) dominant-dominant (��#�); and (v) additive-
dominant (��#�). According to the used reliability criteria (quality of fitting, predictive 
stability, mean squared error, and predictive accuracy), the incorporation of these effects 
did not contribute to improve the predictions for both traits. There was a slight 
improvement in the predictive accuracy for grain yield (values around 0.57), while for 
AACPD the accuracies generally reduced to around 0.37. To simulate a genomic selection 
process (prediction of unrealized crosses), the phenotypic data were partitioned into a 
circulating diallel structure, with different numbers of crosses within each group (s): s=3, 
s=5 and s=7. These data subset were analyzed by the purely additive GBLUP model (Ga), 
aiming to identify the smallest “s” size able to maintain adequate criteria in VGG 
estimation. For the most of reliability criteria used to evaluate prediction quality the “s” 
size should not be less than five. Finally, we evaluated the genomic prediction using a 
mixed model with only information of the genetic similarities between the lines of each 
group, and between the respective single-crosses. The modified Rogers coefficient of 
genetic similarity was used. The procedure also allowed the estimation of the combining 
abilities (GCA and SCA ), via SNP markers. The estimates of SCA variance components 
(181153.5 to AACPD and 1767249 to PROD) were higher than those of GCA (1523.1 to 
AACPD and 70576.0 to PROD), showing that non-additive effects are predominant for 
both traits. These results do not agree with results obtained by Griffing method. 
Furthermore, the predictive means of the single-crosses were highly correlated with their 
phenotypic means (0.986 for AACPD, and 0.996 for PROD).  
 
Key words: Genetic divergence, partial diallel, combining ability, state similarity, crosses 
prediction, GBLUP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As atividades de seleção e avaliação de linhagens visando à obtenção de 

híbridos são procedimentos comuns nos programas de melhoramento genético. Contudo, 

para caracteres em que ocorre pronunciado efeito de dominância, como, por exemplo, 

produtividade de grãos ou mesmo resistência a certas doenças, não se recomenda prever o 

comportamento de um híbrido de milho baseando-se apenas no desempenho per se das 

linhagens. Daí, é fundamental avaliá-las em cruzamentos (Bernardo, 1996).  

A escolha de linhagens promissoras pelos melhoristas tem sido realizada 

aproveitando-se o conhecimento gerado em cruzamentos dialélicos. Nas fases iniciais de 

seleção, nas quais o volume de genótipos a ser avaliado é grande, a aplicação de dialelos 

completos pode ser impraticável, devido à grande quantidade de híbridos que podem ser 

obtidos, mesmo com a utilização de poucos genitores. Assim, diversos métodos têm sido 

sugeridos para predizer o desempenho de cruzamentos, bem como a capacidade de 

combinação dos genitores.  

Numerosos trabalhos têm sido realizados com o propósito de predizer o 

comportamento de híbridos baseando-se em distâncias genéticas obtidas por marcadores 

moleculares (Dias & Alfenas, 1998). Diante disso, uma pré-seleção com base na 

divergência entre os genótipos permite reunir, nos cruzamentos dialélicos, somente os 

genótipos promissores. Diversos ensaios têm sido praticados com a intenção de predizer a 

heterose, a capacidade de combinação e a produtividade de híbridos com base na distância 

genética dos genitores (Fuzatto et al., 2002; Miranda et al., 2003; Melo, 2013). 

Uma possibilidade alternativa seria a aplicação da metodologia de modelos 

lineares mistos e a predição de cruzamentos não avaliados (Bernardo, 1996). O 

aproveitamento do melhor preditor linear não viciado (BLUP) destaca-se como abordagem 

adequada para a predição de híbridos não avaliados (Piepho, 1994). Por esse motivo, torna-

se essencial o conhecimento da genealogia ou parentesco entre os indivíduos avaliados e 

aqueles para os quais se almeja conhecer o comportamento. Todavia, nem sempre o 

melhorista possui tal referência, o que poderia dificultar a aplicação dessa estratégia. Para 
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desviar-se dessa limitação, quando não se possuem dados de pedigree, alguns autores têm 

proposto o uso do conhecimento de marcadores moleculares – identidade por estado 

(Bernardo, 1996).  

De acordo com Nejati-Javaremi et al. (1997), o emprego dessa informação de 

similaridade apresenta a vantagem de se manejar integralmente a semelhança alélica 

efetiva entre os indivíduos. Apesar disso, a identidade por estado tende a superestimar o 

parentesco. Por isso, Bernardo (1996) recomenda o emprego do coeficiente de coancestria, 

que adota a informação da similaridade genética com o propósito de retificar possíveis 

vieses da identidade genética por estado. Essa metodologia, entretanto, apenas é oportuna 

para dialelos parciais em que não se verificam cruzamentos endogâmicos; ou seja, pode ser 

empregada somente quando se dispõe, com antecedência, de informação sobre grupos 

heteróticos. 

No Brasil, o primeiro relato de ferrugem branca em milho foi feito em 1976, no 

Estado do Espírito Santo (Figueiredo & Hennen, 1995). A partir do início da década de 

1990, alguns fatores favoreceram alterações significativas na dinâmica populacional dos 

patógenos. Entre estes estão o alargamento da fronteira agrícola, a extensão das épocas de 

plantio (safra e “safrinha”), a maior adesão ao sistema de plantio direto, o aumento da 

prática de irrigação, o pouco uso da rotação de culturas e a utilização de materiais 

genéticos suscetíveis. Isso resultou, a cada safra, na manifestação de novos problemas para 

a cultura, relacionados à incidência de doenças antes tidas como secundárias, como é caso 

da ferrugem branca.  

Também conhecida como ferrugem tropical, por causa da sua forma epidêmica, 

esta doença tem sido detectada em praticamente todas as regiões produtoras de milho no 

Brasil, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste (Norte de São Paulo), onde 

ocorreram perdas equivalentes a 40%  

(Costa et al., 2010). 

A utilização de cruzamentos dialélicos admite a seleção dos melhores genitores 

para hibridação, mediante a estimação de suas capacidades de combinação (Griffing, 

1956). Desta forma, na aplicação da estrutura de dialelos parciais, apoiada no cruzamento 

entre dois grupos de genitores, aconselha-se a análise de maior número de acessos, com 

menor número de polinizações e uso de recursos. O delineamento de acasalamento fatorial 

foi, a princípio, apresentado por Comstock & Robinson (1948,1952) e, subsequentemente, 
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adaptado por Griffing (1956), Kempthorne & Curnow (1961) e Gardner & Eberhart 

(1966).  

Uma forma eficiente de reduzir esse problema é o reconhecimento de fontes de 

resistência à ferrugem branca em milho. Essas fontes podem ser inseridas em programas de 

melhoramento genético, encadeando na aquisição de linhagens resistentes e tolerantes 

(Faria et al., 2000).  

A suscetibilidade à ferrugem branca é verificada através de manchas cloróticas, 

urédias de tamanho reduzido e infecção dos dois tipos denominada de mesotética, ou seja, 

vários tipos de uredósporos na mesma folha. São conhecidas duas raças de Physopella  

zeae; estas raças foram intituladas como Pz1 (isolados provenientes do Peru) e Pz2 

(isolado proveniente da Nicarágua). Devido à menor importância desta doença em outras 

regiões do mundo, o conhecimento sobre a herança genética é escasso (Casela & Ferreira, 

2002).  

Carvalho (1995) identificou reduções no desenvolvimento de pústulas 

secundárias, no comprimento de lesões e na severidade de infecção foliar causada por P. 

zeae em genótipos resistentes. Em estudo sobre o controle genético da resistência à 

ferrugem tropical, Von Pinho (1998) verificou que o modelo aditivo - dominante sem 

epistasia foi suficiente para explicar a maior parte da segregação genética observada para 

P. zeae. O controle genético da resistência a este patógeno foi determinado como do tipo 

oligogênico com um número médio de sete genes de resistência. 

As avaliações que permitem a seleção de materiais resistentes a essa doença, 

geralmente, são realizadas em plantas adultas, após o florescimento. Para isso, são 

utilizadas escalas diagramáticas, as quais são representações ilustradas de uma série de 

plantas ou parte destas, com diferentes níveis de severidade e, a cada um destes níveis, é 

atribuída uma nota conforme o dano ou a quantidade de dano causado no tecido da planta 

(Pinho et al., 2000). 

Por meio de cruzamentos dialélicos é factível diferenciar e selecionar, de modo 

eficaz, os melhores genitores. De acordo com Cruz & Regazzi (1997), a análise genética 

por meio de dialelos provê critérios para a seleção de genitores para hibridação e, também, 

para melhor compreensão dos efeitos genéticos associados à explicação dos caracteres, 

permitindo acessar relações genéticas entre os genitores envolvidos nos cruzamentos.  

 A decomposição da variação fenotípica em capacidade geral de combinação 

(CGC) e capacidade específica de combinação (CEC) é suficiente na qualificação de 
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cultivares e na identificação das melhores combinações híbridas (Ramalho et al., 1993), 

sendo essenciais na fundação de populações-base para os programas de melhoramento 

genético. Estas atividades, contudo, são caras e árduas devido à quantidade de cruzamentos 

exigidos para a obtenção de informações relacionadas à complementaridade dos locos, 

mesmo utilizando-se de grupos heteróticos. 

Os programas de melhoramento de milho desenvolvem-se em um cenário de 

intensa competitividade do mercado de sementes em todo o mundo. A busca por híbridos 

de alta performance é “ferozmente” almejada, e toda metodologia que possa aprimorar e 

aumentar a eficiência do processo de seleção é bem vinda. Este é o caso, por exemplo, da 

seleção genômica ampla – GWS (genome wide selection) (Meuwissen et al., 2001) ou, 

simplesmente, seleção genômica (GS), que se destina a predizer o fenótipo vindouro de 

indivíduos oriundos de populações em melhoramento, manipulando-se conhecimentos pré-

estimados de marcadores moleculares (Hayes & Goddard, 2001). 

Por essa razão, na abordagem GWS manuseiam-se centenas ou milhares de 

marcadores, os quais cobrem o genoma de forma ampla, assegurando que os genes 

envolvidos na expressão de um caráter quantitativo permaneçam em desequilíbrio de 

ligação (LD) com, no mínimo, uma parte desses marcadores. Assim, associa a estes a 

interpretação de quase toda a variação genética do caráter. Dessa maneira, adotando-se 

regressões aleatórias (ridge regression – RR) com preditores do tipo BLUP (RR-BLUP), 

todas as marcas são dispostas no modelo estatístico e, por meio dos efeitos genéticos 

aditivos dos marcadores, o valor genético genômico (VGG) ou fenótipo vindouro do 

indivíduo pode ser predito.  

Neste momento, marcadores do tipo SNP (single nucleotide polimorfism) são 

muito úteis nessa abordagem, devido à sua riqueza no genoma, baixa taxa de mutação, 

clareza de genotipagem e baixo custo. Assim, milhares de marcadores conseguem abrigar o 

genoma de um organismo, em tal grau, que a probabilidade de se ancorar um marcador em 

LD com locos controladores de caracteres quantitativos (QTL – quantitative trait loci) é 

muito elevada.  

Dessa forma, a estimação dos efeitos genéticos dos marcadores sobre o 

fenótipo é efetuada com base em dados genotípicos e fenotípicos, originários de diversas 

famílias de indivíduos, relativos a uma vasta amostra da população de seleção (Resende, 

2008). Esses efeitos genéticos dos marcadores sobre o fenótipo são aplicados na predição 

dos fenótipos vindouros de indivíduos genotipados. Por conseguinte, a predição e a seleção 
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podem ser efetuadas em fases muito precoces, sem a necessidade de fenotipagem, 

abreviando-se o processo de melhoramento (Cavalcanti et al., 2012).  

No melhoramento vegetal, culturas como eucalipto, caju, pinus, mandioca, 

milho, maçã e cana-de-açúcar foram contempladas com estudos relacionados à GWS 

(Resende Júnior, 2010; Cavalcanti et al., 2012; Oliveira et al., 2012; Fritsche-Neto et al., 

2012; Kumar et al., 2012; Resende et al. 2012; Gouy et al., 2013). Todos atestam os 

benefícios do método, pois, embora a acurácia seletiva conserve-se abaixo daquela 

associada à seleção apoiada unicamente em fenótipos, o ganho genético foi intensamente 

impulsionado pela redução no tempo (seleção precoce). Ademais, em condições em que a 

fenotipagem requer coleta destrutiva de amostras, como, por exemplo, no melhoramento de 

milho para eficiência no uso do nitrogênio, em que as raízes são removidas da planta para 

análises (Fritsche-Neto et al., 2012), o uso de GWS requer exclusivamente coleta de DNA, 

sem danificar a planta.  

Para culturas anuais como o milho, essa ferramenta genômica possibilita a 

exploração dinâmica de sua variabilidade; pois, mesmo em espécies assim identificadas 

como muito melhoradas, uma fração muito pequena da diversidade da espécie tem sido 

explorada. Assim, empregando-se marcadores do tipo SNP, que derivam da modificação 

de um único par de bases nucleotídicas e são a forma mais abundante de variação do DNA 

(Resende et al., 2008), com ampla cobertura no genoma de um organismo, marcas são 

produzidas a distâncias de, no máximo, 1 cM (centimorgan) umas das outras. A esta 

resolução é possível ter maior êxito no processo de identificação e de seleção de genótipos 

superiores. 

Embora seja praticamente irrefutável a eficiência teórica da seleção genômica 

no melhoramento genético, verifica-se escassez de informações na literatura sobre 

resultados obtidos de dados não simulados. Essa carência é ainda maior para caracteres 

relacionados à resistência a doenças, como é o caso da ferrugem branca do milho. Por esse 

motivo, utilizando-se dados reais de severidade à ferrugem branca e de produtividade de 

grãos, em milho, os objetivos deste trabalho foram: i) avaliar o potencial de germoplasma 

elite, incluindo linhagens endogâmicas e híbridos simples, como fonte de resistência à 

doença, via estimação de capacidades de combinação (CGC e CEC); e ii) avaliar a 

aplicabilidade e a eficiência de métodos de predição genômica no valor genético genômico 

(VGG) de híbridos de milho, a partir da genotipagem de linhagens.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DO MILHO 

 

O milho é uma das plantas cultivadas de maior relevância, alcançada por 

amplos estudos a respeito desta cultura, o que assegura seu cultivo em grande parte dos 

continentes. Este fato se deve à grande adaptabilidade da planta, o que, por sua vez, 

verifica-se por consequência da grande variedade de genótipos existentes mundialmente 

(Magalhães, 2002). 

 O alto nível de domesticação do milho, agregado ao vasto trabalho de 

melhoramento genético, conduziu essa cultura à expressiva dependência da ação humana. 

O milho é insumo para elaboração de uma centena de produtos, que atingem desde o 

campo farmacêutico, até a fabricação de cosméticos, graxas, resinas etc. Assim, é 

aproveitado nas mais variadas formas de utilização (Oliveira & Lopes, 2016). 

O  milho é uma das fontes mais importantes para a alimentação animal. Toda 

esta demanda reflete no seu cultivo em praticamente todas as regiões agrícolas do mundo. 

É aparato tanto para o consumo humano, quanto para a indústria de alta tecnologia, o que 

qualifica a sua extensa importância econômica (Borém & Giúdice, 2004).  

A demanda por cultivares gradativamente mais produtivas é a principal 

incumbência dos melhoristas. Produtividade elevada, entretanto, requer associação de 

inúmeros fatores, que reúnem  desde o tipo de híbrido recomendado, até o espaçamento e a 

população de plantas adotadas no seu cultivo. Apesar de vários pesquisadores se dedicarem 

com persistência a essa atividade, o procedimento de obtenção do milho híbrido é árduo, 

requisitando campos isolados e grande número de anos até se chegar à produtividade de 

sementes. Logo, longo tempo é demandado até que um híbrido possa ser liberado no 

mercado. Também são exigidas grandes áreas para as contínuas autofecundações, 

avaliação e cruzamentos das linhagens selecionadas. Ademais, essas linhagens apresentam 

baixas produtividades, o que interfere no acréscimo do custo das sementes melhoradas 

(Miranda Filho et al., 1987). 

A capacidade produtiva de híbridos foi pesquisada por Carvalho et al. (2003) 

que avaliaram híbridos de linhagens S2 provenientes de híbridos simples comerciais. 

Certificaram que os híbridos dessas linhagens exibiram desempenho produtivo superior aos 
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genitores. Daí, aconselharam que essas linhagens possam ser utilizadas para a composição 

de híbridos superiores, devido ao seu menor custo de produtividade e pela capacidade 

produtiva de seus híbridos. 

A produtividade de milho no Brasil apresentou taxa de crescimento de 44,3 %, 

em 2017, em relação a safra anterior, segundo a Conab (2017). Em relação à área 

cultivada, o aumento será de 9,2 %, valor abaixo do que tinha ocorrido nos últimos dez 

anos. Portanto, os elevados ganhos em produtividade tem permitido crescimento da 

produtividade nacional, mesmo sem necessidade adicional de áreas.  

 

2.2 MELHORAMENTO DO MILHO 

 

 

O ofício da seleção genética e do melhoramento do milho está arraigado na 

civilização humana desde a sua origem, o que realça a importância dessa espécie. Nesse 

contexto, contudo, o sucesso destas atividades só pode ser verificado depois de detectada 

variabilidade capaz de sustentar os ganhos genéticos na cultura com o objetivo de fundar a 

próxima geração (Hallauer & Miranda Filho, 1988).  

O acréscimo na frequência de alelos favoráveis e a obtenção de linhagens 

superiores norteiam os programas de melhoramento de populações de milho. A maneira de 

se executar tal atividade é praticar a seleção, a qual varia conforme o grau de controle dos 

genitores selecionados. Quando a resposta per se de uma população é o foco, realiza-se o 

melhoramento intrapopulacional; mas se o interesse está em melhorar a resposta heterótica 

entre duas populações, aplica-se o melhoramento interpopulacional. 

A decisão de qual híbrido plantar é imprescindível para que o produtor 

conquiste altas produtividades e tenha chance de obter lucros satisfatórios no 

desenvolvimento de sua atividade agrícola. Desse modo, é fundamental o 

acompanhamento do desempenho agronômico dos principais materiais recomendados para 

regiões características de cultivo, o que confere ao produtor conhecimento sobre o 

portfólio recomendado à sua propriedade (Santos et al., 2002). 

O papel do melhorista na identificação de indivíduos geneticamente superiores 

ou mais adaptados nutre esses portfólios. Impressos contêm os resultados dos materiais 

mais bem sucedidos na seleção praticada em caracteres de alta herbabilidade e que tenham 

relação direta com a produtividade de grãos ou outro caráter de importância econômica. 
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Desse modo, o conhecimento da herdabilidade é de fundamental importância e destaca a 

necessidade de trabalhos que contemplem a sua estimação (Resende et al., 2001).  

A inserção do milho híbrido, na década de 1920, estabeleceu um dos maiores 

esforços da agricultura moderna. O primeiro híbrido comercial foi obtido em Minnesota, 

em 1934, proveniente do cruzamento entre linhagens do grupo heterótico Japanese Hulles 

(Santacruz-Varela et al., 2004). No Brasil, isso ficou a cargo da Agroceres, com o 

lançamento do primeiro milho híbrido duplo em 1945. O desenvolvimento do milho 

híbrido, juntamente à melhoria das práticas culturais, desencadeou aumento em 

produtividade, assim como aperfeiçoamento na qualidade da cultura, nomeadamente, teor 

de proteínas, minerais etc., os quais são caracteres selecionados em programas de 

melhoramento genético da cultura. 

Um programa de melhoramento genético de milho pode ser orientado em duas 

frentes. Uma focada na criação de híbridos, a partir de linhagens endogâmicas que 

forneçam indivíduos superiores às populações primárias do programa de melhoramento. E, 

outra maneira seria pela obtenção de populações melhoradas, usando-se métodos de 

seleção adequados para proporcionarem aumento paulatino da frequência de alelos 

favoráveis (Miranda Filho et al., 1987; Hallauer & Miranda Filho, 1988; Cruz, et al., 2004; 

Amaral Júnior et al., 2011). 

 Pinto (1995) relata metodologias de seleção em milho, apresentando-as como: 

seleção massal (estratificada ou estratificada geneticamente); seleção com teste de 

progênies; e seleção recorrente. Esta última pode ser: simples; para capacidade geral de 

combinação; para capacidade específica de combinação; e recíproca, com famílias de 

meios-irmãos, com famílias de meios-irmãos obtidas de plantas prolíficas, ou com famílias 

de irmãos completos. 

Para alcançar ganhos genéticos em inúmeros caracteres  e de maneira eficaz, há 

algumas metodologias de seleção (Smith, 1936; Williams, 1962; Pesek & Baker, 1969; 

Dickerson et al., 1994). Estas são baseadas em índices que combinam informações 

relativas aos inúmeros caracteres de interesse agronômico, estabelecendo uso de pesos 

econômicos, anteriormente especificados, assim como de variâncias genotípicas e 

fenotípicas de cada caráter. 

Com o avanço dos ciclos seletivos, são aguardadas alterações no valor de 

alguns parâmetros populacionais dos caracteres de interesse, especificadamente, médias, 

variabilidade genética e correlações genéticas. Acredita-se que essas modificações sejam 
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equilibradas à intensidade de seleção aplicada. Logo, é necessário supervisionar a variação 

desses parâmetros, pois a redução da variabilidade genética pode atenuar a eficiência da 

seleção e comprometer o programa de melhoramento (Pavan, 2009). 

 

2.3 FERRUGEM BRANCA (Physopella zeae) NO MILHO 

 

Por suas características fisiológicas, a cultura do milho tem alto potencial 

produtivo. Em concursos de produtividade, já foram obtidos rendimentos superiores a 16 

t.ha
-1

. Porém, a realidade agrícola nacional aponta como muito baixa a produtividade 

média que tem sido atingida, cerca de 5,4  t.ha
-1 

(Conab, 2017). Um dos importantes 

fatores limitantes dessa produtividade e do desempenho geral da cultura tem sido as 

enfermidades (Cruz et al., 2008). 

Entre as doenças que afetam a produtividade do milho estão as ferrugens. 

Estas, quando não controladas, podem ser responsáveis por reduções de até 50% na 

produtividade de grãos. Além das folhas, caule, bainhas foliares e espigas, ocorrem 

causando também seca prematura das plantas e, consequentemente, redução acentuada no 

tamanho de espigas e grãos.  

Sob condições favoráveis de desenvolvimento, associadas a plantios frequentes 

e contínuos de híbridos suscetíveis, principalmente em áreas irrigadas, a ferrugem branca 

do milho tornou-se de grande importância econômica nas regiões Centro-Oeste e Sudeste 

do país (Fantin & Duarte, 2009). A doença, causada pelo fungo Physopella zeae (Mains) 

Cummins & Ramalachar, também conhecida como ferrugem tropical devido à sua 

incidência predominante entre os trópicos, tem sido considerada importante principalmente 

em locais quentes e úmidos, o que corresponde a todas as regiões produtoras de milho no 

Brasil. Caracteriza-se por sintomas típicos como pústulas de cor branca ou amarelo-claras 

(em ambas as superfícies da folha), em pequenos agrupamentos, paralelos às nervuras e 

com tamanhos variando de 0,3 mm a 1,0 mm. As pústulas, posteriormente, tornam-se 

enegrecidas, com o centro creme (Pinto et al., 2007). 

O agente etiológico da doença é o fungo P. zeae (Basidiomycotina- 

Teliomycetes-Uredinales-Coleosporiaceae). Apresenta uredosporos hialinos e seus 

teliósporos são cilíndricos e sésseis, marrom-claros, unicelulados, ocorrendo em cadeias de 

dois ou mais teliósporos (Fernandes & Oliveira, 2000). 
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O dano causado pelo fungo em importantes regiões produtoras de milho no 

Brasil requer à identificação e obtenção de fontes de resistência genética (Costa et al., 

2010). Porém, o melhoramento genético encontra dificuldades advindas da adaptabilidade 

do patógeno a variações de umidade, das complexas interações entre  "planta e patógeno", 

bem como da expressividade variável dos mecanismos de resistência. Assim, tornam-se 

imprescindíveis estudos para a identificação de fontes potenciais de resistência à doença, 

que possam contribuir para minimizar os custos de manejo da cultura.  

Praticamente, todo o manejo de ferrugem branca realizado no Brasil ainda é 

feito por meio do uso de fungicidas (misturas de triazóis e estrobilurinas). Isto se justifica 

devido ao baixo nível de resistência das cultivares comerciais. Embora o controle mais 

eficaz da doença seja feito através do uso de resistência genética, o fato de o patógeno 

apresentar progresso uniforme ao longo do desenvolvimento da cultura tem dificultado a 

determinação de cultivares com níveis satisfatórios de resistência. Logo, estudos baseados 

em análises genéticas mais intensas (ex. com maior cobertura genômica), utilizando maior 

número de gen e/ ou de marcadores moleculares, devem fazer parte da construção de 

estratégias de controle mais eficientes (Dudienas et al., 1997). 

 Comparada às demais ferrugens do milho, percebe-se baixa disponibilidade de 

cultivares resistentes à ferrugem branca no Brasil (Costa et al., 2009). Contudo, a dinâmica 

dos programas de melhoramento em produzir grande número de novas cultivares, 

anualmente, favorece a avaliação do comportamento desses materiais, não só para 

direcionar trabalhos de melhoramento, mas também para orientar a escolha e 

recomendação de cultivares para as diferentes regiões do país, com nível satisfatório de 

resistência a essa doença. Informações desse tipo, porém, ainda são escassas e demonstram 

a necessidade de estudos específicos. 

 

2.4 DIVERGÊNCIA GENÉTICA EM MILHO 

 

A diversidade genética pode ser definida como a extensão da variação genética 

efetiva para determinada espécie. Por isso, é indispensável um conhecimento específico da 

constituição e diversidade genética das espécies para a aquisição eficiente do material 

genético a ser empregado em programas de melhoramento. Isso porque, sem o 

conhecimento da variabilidade genética e da sua interação com o ambiente, torna-se 

laborioso a aquisição de genótipos superiores. De acordo com Milach (2014), a obtenção 
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de genótipos superiores pode ser fundamentada em caracteres agronômicos ou 

moleculares, concedendo, desta maneira, relevante importância aos estudos de divergência 

genética. 

 O estudo da diversidade genética pode ser realizado através de uma 

configuração quantitativa ou preditiva. Entre os métodos quantitativos, apontam-se as 

análises dialélica, em que é fundamental a avaliação dos genitores e de suas combinações 

híbridas. No que se refere aos métodos preditivos da diversidade, citam-se aqueles que 

fundamentam nas diferenças morfológicas, fisiológicas ou moleculares, avaliando-se os 

genitores por medidas de dissimilaridade que declaram o grau de divergência genética 

entre os acessos (Carneiro & Cruz, 2003). 

Os grupos heteróticos correspondem a uma das colunas de importância dos 

programas de melhoramento genético, por viabilizar alternativas para a aquisição de 

populações e híbridos superiores. Dessa forma, a diversidade genética tem sido avaliada 

com a finalidade de apontar as combinações híbridas de maior efeito heterótico e maior 

heterozigose, de maneira que, nas gerações segregantes, genótipos superiores sejam 

regenerados. A partir do primeiro trabalho desenvolvido por Shull, em 1908, diversos 

estudos mostram destaque para o cruzamento entre linhagens geneticamente divergentes as 

quais, frequentemente, geram famílias superiores (Paterniani, 2001) utilizadas em 

programas de melhoramento genético. 

 Conhecer a variabilidade genética entre os genótipos pertencentes ao programa 

de melhoramento significa fornecer, com maior segurança, informações sobre grupos 

heteróticos, o que pode ser estabelecido de acordo com o tipo de germoplasma. A 

avaliação das combinações híbridas no germoplasma, frequentemente, exterioriza a 

heterose como superioridade consistente e altamente subordinada à variabilidade genética 

(Hallauer & Miranda Filho, 1988).  

A estimação do grau de dissimilaridade genética entre gêneros, espécies, 

subespécies, populações e genótipos elite é primordial, tanto para a genética de populações 

(Reif et al., 2005), quanto para o sucesso de programas de melhoramento genético (Maric 

et al, 2004). O conhecimento da distância genética permite melhor entendimento da 

sistematização do germoplasma, incrementando a eficiência na amostragem de genótipos e 

a separação de cruzamentos a serem conduzidos (Nodarill, 2007), de acordo com as 

progênies segregantes disponíveis para seleção (Maric et al., 2004). 



23 

 

Diferenciar genótipos superiores contribui com o ganho genético obtido por 

seleção artificial, foco dos programas de melhoramento, os quais podem ser encontrados 

em novas cultivares disponibilizadas pelos programas de melhoramento. Quando a meta é 

aumentar a base genética das cultivares comerciais isto pode ser melhor direcionado pelos  

resultados das análises de diversidade genética (Nodarill, 2007). 

2.5 ANÁLISE DIALÉLICA 

 

Os cruzamentos artificiais são responsáveis por agregar, em um mesmo 

indivíduo, alelos favoráveis, desde que estes estejam presentes nos diferentes genitores que 

o compõem, resultando em fenótipos vantajosos (Ramalho et al., 1993). Dessa forma, a 

divergência genética produzida pode ser explorada com propósitos de seleção. 

É a partir dessa fase que os melhoristas obtêm e colecionam grande parte do 

germoplasma potencialmente vantajoso para os programas de melhoramento. A próxima 

etapa de um programa de seleção estaria associada à avaliação desse germoplasma. Porém 

a grande quantidade de genótipos a serem testados torna esta fase onerosa e trabalhosa, 

inviabilizando a avaliação em sua totalidade. Conseguir recomendar populações 

promissoras à seleção de novas cultivares torna o processo eficiente e isto é possível 

devido a metodologias que permitem selecionar as combinações híbridas de maior 

confiança, por meio de  parâmetros genéticos que descrevem o controle dos caracteres em 

estudo.  

O avanço dos híbridos exige do melhorista rigor nos trabalhos de seleção, 

especialmente na definição do germoplasma que melhor cumpre as suas finalidades. É 

imprescindível a avaliação do comportamento das linhagens “per se” e em combinações 

híbridas, com o interesse de direcionar a escolha de métodos e a seleção de materiais 

superiores a serem aproveitados no programa de melhoramento. No melhoramento de 

milho, apesar do número de linhagens aproveitadas ser pequeno, existe imensa 

variabilidade de caracteres de expressão econômica com potencial para serem utilizados  

(Gomes et al., 2003). 

Dessa maneira, a obtenção de linhagens é uma das quatro etapas que compõem 

um programa de melhoramento de milho para obtenção de híbridos. As demais constam da 

seleção de populações; classificação das linhagens quanto à capacidade de combinação; e 

prolongados testes para avaliar as combinações híbridas (Paterniani & Campos, 1999) com 
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o objetivo de, ao final do processo, disponibilizar genótipos superiores aos anteriormente 

gerados. 

A utilização de híbridos nobres está diretamente relacionada com a 

identificação de populações promissoras, das quais serão extraídas as linhagens. 

Posteriormente à obtenção das linhagens, faz-se essencial a avaliação da capacidade de 

combinação das linhagens, o que fornece o diagnóstico das melhores combinações; ou seja, 

aquelas que provavelmente resultarão nos melhores híbridos.  

Entre as metodologias mais conceituadas para essa finalidade estão os 

cruzamentos dialélicos. De maneira geral, podem ser estabelecidos como o conjunto de 

combinações disponíveis, tomadas duas a duas, envolvendo “n” genitores. Assim, 

compreendem: n(n-1)/2 combinações híbridas; n(n-1)/2 combinações híbridas recíprocas; e 

“n” genitores (Cruz & Regazzi, 1997). 

 Sprague & Tatum (1942)estabeleceram as definições de capacidade geral 

(CGC) e capacidade específica de combinação (CEC), para avaliação de linhagens. Assim, 

associaram estes conceitos, respectivamente, aos efeitos gênicos aditivos e não aditivos 

(dominantes e epistáticos). Mais especificamente, definiram CGC como sendo o 

desempenho médio da linhagem em combinações híbridas, devido aos efeitos aditivos dos 

genes; e CEC como a propriedade associada à cada combinação híbrida, que a leva a 

desempenhos superiores ou inferiores em relação à média dos cruzamentos; neste caso 

devido à ação de genes dominantes ou de efeitos epistáticos. 

É importante destacar que a avaliação das linhagens genitoras quanto à 

capacidade combinatória é, desde o início dos trabalhos com melhoramento genético, até o 

presente momento, um dos maiores embaraços enfrentados por melhoristas de milho; pois, 

quase sempre trabalham com híbridos e linhagens. Nos programas de melhoramento, o 

aproveitamento de híbridos comerciais tem sido uma das possibilidades para obtenção de 

novas linhagens, sendo considerada a forma mais acessível e eficaz de se introduzir bons 

materiais em um programa de melhoramento, independente do tempo de existência do 

mesmo (Lima et al., 2000). Dessa forma, o reconhecimento de populações promissoras 

decorrente de híbridos simples pode ser avaliado como uma tática interessante para a 

otimização de programas de melhoramento de milho. 

As análises dialélicas apresentam-se como estratégia adequada na estimação de 

parâmetros para a seleção de genitores, buscando orientar a hibridização e o entendimento 

sobre a ação gênica que controla o caráter. Dessa maneira, a presença significativa de 
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desvios de dominância aponta que a utilização de híbridos é benéfica (Cruz et al., 2012). 

Então, essas análises são significativas para a escolha do método de gerenciamento das 

populações em um programa de melhoramento (Pimentel et al., 2013).  

Uma limitação à prática de dialelos completos é o número de cruzamentos que 

são praticados; surgem, então, como alternativa, os dialelos parciais. Há inúmeros modelos 

biométricos para análises dialélicas e, a finalidade do estudo aponta para qual modelo 

utilizar. Em meio aos modelos mais propagados destacam-se: Jinks & Hayman (1953), 

adaptado para estudos de herança; Griffing (1956), baseado em quatro métodos, é 

empregado em estudos de capacidade de combinação; e Gardner  & Eberhart (1966), 

direcionado para estudos de heterose. 

Jinks & Hayman (1953) asseguraram um modelo aditivo-dominante sobre o 

controle genético de um caráter quantitativo, como satisfatório para estimar os 

componentes de variância genética e parâmetros genéticos como herdabilidade, nos 

sentidos amplo e restrito, grau médio de dominância e vários outros.  

O método de Griffing (1956) destaca-se por viabilizar estimativas de 

capacidade de combinação, atenuando o número de cruzamentos via dialelos parciais. Os 

dialelos parciais baseiam-se na avaliação de genitores organizados em dois grupos e suas 

combinações híbridas. Em alguns métodos são avaliadas as capacidades geral (CGC) e 

específica (CEC) de combinação e, em outros, o comportamento per se dos genitores e os 

efeitos heteróticos (Cruz & Regazzi,. 2012). 

Nos modelos de Griffing (1956) tem-se a estimação de CGC e CEC dos 

genitores, segundo a definição estabelecida por Sprague & Tatum (1942), conforme já 

definidos; ou seja, respectivamente, o comportamento médio de uma linhagem, cultivar ou 

material genético em um conjunto de cruzamentos (CGC), e o desvio observado de uma 

dada combinação híbrida (CEC) em relação ao que seria esperado somente pelas CGC dos 

genitores. Também como já comentado, as capacidades combinatórias são distinguíveis 

pela natureza da ação gênica envolvida. Vencovsky & Barriga (1992) relatam que a CGC é 

motivada pela natureza da ação aditiva dos genes, juntamente aos feitos de dominância. Os 

efeitos que compõem CEC, entretanto, são associados, sobretudo, a efeitos de dominância. 

Os quatro modelos apresentados por Griffing (1956) diferenciam-se segundo a 

aplicação das diferentes partições da tabela dialélica. No modelo I tem-se a tabela dialélica 

completa, pois esta contém os genitores, os híbridos e os cruzamentos recíprocos. No 

modelo II os cruzamentos recíprocos são retirados do quadro de análise. No modelo III, os 
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genitores é que são eliminados. Finalmente, no modelo IV, são excluídos os genitores e os 

cruzamentos recíprocos. Ademais, o aproveitamento do modelo I de Griffing (1956) ocorre 

quando o interesse da pesquisa é investigar também efeito materno. 

No modelo de Gardner & Eberhart (1966) admite-se também o uso da tabela 

dialélica completa ou somente de meia tabela, apenas com híbridos e genitores. O modelo 

estabelece a divisão da heterose em três níveis: heterose média distribuída a todos os 

cruzamentos; as heteroses inerentes a cada um dos genitores; e a heterose específica, que é 

própria de cada cruzamento. Distintamente dos modelos de Griffing (1956), este método 

presume que os genitores façam parte de uma população em equilíbrio de Hardy-

Weinberg, necessários por fornecer referências detalhadas sobre o potencial per se desses 

genitores e da heterose em seus híbridos. 

Outra opção de cruzamentos dialélicos são os dialelos circulantes, 

fundamentados em um número menor de cruzamentos, caracterizando uma amostragem do 

dialelo completo. Ferreira et al. (2004) analisaram a eficiência dos dialelos circulantes em 

relação aos dialelos completos em referência à estimativa dos efeitos da capacidade geral e 

específica de combinação. Os autores consideraram a produtividade de espigas de milho 

em dialelo circulante e constataram que a redução de 30% no número de cruzamentos não 

influenciou na seleção dos melhores genitores e combinações híbridas.  

2.6 SELEÇÃO GENÔMICA E MODELOS ESTATÍSTICO-GENÔMICOS 

 

O papel de sucesso desempenhado pelo melhoramento genético há vários anos 

tem contribuído para o aumento da produtividade e da melhoria de várias características de 

interesse na agricultura e na pecuária. Basicamente, essa eficiência se deve à capacidade 

dos melhoristas em criar e identificar genótipos superiores. Nos dois casos, a definição de 

qual genótipo utilizar nos cruzamentos é realizada através da seleção de indivíduos 

superiores que passam a ocupar um patamar comercial, ou beneficiam novas etapas dos 

ciclos de seleção (Resende et al., 2008). Ou seja, praticar seleção significa escolher no 

indivíduo a combinação satisfatória de seus genes capaz de aumentar a frequência de alelos 

favoráveis na próxima geração. 

 O ato de selecionar envolve bastante complexidade por mesclar o legado 

genético do indivíduo à influência do efeito ambiental. A literatura está repleta de métodos 

para esse tipo de investigação. Porém, estratégias básicas para predizer o valor genético do 
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indivíduo, com base em informações fenotípicas e, em alguns casos, genealógicas não tem 

se mostrado tão robustas na detecção da divergência genética, principalmente em plantas 

cultivadas. 

 O estreitamento da base genética destas espécies cultivadas requer a busca 

permanente de técnicas auxiliares que possam ser utilizadas na obtenção e seleção de 

indivíduos com maior valor genético. Este é o caso dos marcadores moleculares e das 

técnicas de biologia molecular. Desse modo, antes da implementação do uso desses 

marcadores, os caracteres quantitativos foram analisados, principalmente, lidando com 

modelos genético-estatísticos, que declaram os efeitos médios de todos os locos que 

interferem na expressão dos caracteres. 

Com a informação disponibilizada pelos marcadores moleculares consegue-se 

verificar o polimorfismo da própria molécula de DNA. Neste nível, verifica-se que é 

possível a marcação de qualquer alelo presente em uma dada espécie (Ramalho et al., 

2000). Direcionaram-se, então, para o mapeamento de regiões contendo locos que 

controlam caracteres quantitativos, elaborando mapas genéticos com o maior número 

possível desses marcadores, e isso permitiu o acesso às estimativas de efeito e posição para 

cada um dos locos que influenciam esses caracteres. 

A genética molecular contribuiu para desenvolver o melhoramento genético 

aplicado, concedendo alta eficiência seletiva, rapidez no alcance de ganhos genéticos com 

a seleção, aliados a baixo custo (Resende et al., 2008). A princípio, características 

quantitativas de interesse agronômico/econômico motivaram trabalhos de mapeamento de 

QTL, com finalidade de elucidar a herança desses caracteres. Porém, na sequência, o 

emprego mais notável da aplicação de marcadores e QTL veio associado à seleção 

assistida por marcadores (SAM). Esta pode ampliar a eficiência dos programas de 

melhoramento através do reconhecimento de alelos favoráveis nos genótipos, para o 

caráter em estudo, antes do florescimento, cooperando também para a diminuição do ciclo 

de seleção. 

Diversos QTL foram detectados para diversas culturas, com o entendimento de 

que houvesse redução nos ciclos de melhoramento e aumento nos ganhos de seleção (Frary 

et al., 2000; Yano et al., 2000; Yuefu et al., 2002). Contudo, efetivamente ainda não se 

verificou utilidade prática desses QTL nos programas de melhoramento (Bernardo, 2008). 

Explicações a respeito da reprovação estão de acordo com a inevitável associação entre 

marcadores e QTL para cada família avaliada, bem como ao fato de existir pequeno 



28 

 

número de QTL de grande efeito, os quais, por causa da a natureza poligênica e da alta 

interferência ambiental nos caracteres quantitativos, não  esclarecem suficientemente toda 

a variação genética associada ao caráter (Dekkers, 2004).  

A utilização de marcadores moleculares no melhoramento genético, mais 

recentemente, ganhou novo estímulo com o advento das tecnologias de genotipagem em 

larga escala. Estas viabilizam, a custos cada vez menores, a cobertura completa do 

genoma, desencadeando na criação de nova forma de manusear toda informação genética. 

Seguindo o princípio dessa aplicação, coexistem centenas ou milhares de marcadores 

cobrindo o genoma de maneira ampla e densa, sendo que todos os genes de um caráter 

quantitativo estão em desequilíbrio de ligação com, pelo menos, uma parcela dos 

marcadores (Almeida, 2014).  

Por ser praticada com base em informação de todo o genoma, essa estratégia de 

seleção é denominada “seleção genômica ampla” (GWS, do inglês genome wide selection) 

(Meuwissen et al., 2001). Neste caso, todos os genes que influenciam um caráter 

quantitativo são considerados, sem a obrigação de se identificar, anteriormente, os 

marcadores com efeitos significativos, dispensando-se o uso de teste de significância para 

marcas individuais e o mapeamento de QTL como na SAM. 

Quando utiliza-se fenótipos como referência, planejando inferências sobre o 

efeito dos genótipos dos indivíduos, referimo-nos à predição de valores genéticos 

tradicionais. Caso as informações genotípicas (genótipos para alelos marcadores) sejam 

aplicadas à inferência sobre valores fenotípicos futuros dos indivíduos, estamos diante da 

abordagem de predição de valores genéticos genômicos. Em outras palavras, de acordo 

com Resende et al. (2008), os métodos tradicionais utilizam o fenótipo para inferir sobre o 

efeito do genótipo, já a abordagem GWS usa o genótipo, com efeito genético pré-estimado 

em uma amostra da população, para inferir sobre o fenótipo a ser definido nos candidatos à 

seleção. 

Na seleção genômica ampla previamente captura-se o polimorfismo dos 

marcadores e, em seguida, seus efeitos são estimados, apoiando-se em dados fenotípicos de 

uma população denominada “população de estimação” ou “ população de treinamento”. 

Dado que seus efeitos genéticos são modelados e estimados, estes são testados em outra 

população, denominada “população de validação”. Então, prontamente selecionam-se os 

genótipos que esclarecem parte da variância genética do caráter em estudo, para que seu 

conteúdo seja assimilado à fase de seleção do programa de melhoramento.  
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Na população de validação, manuseia-se um conjunto de dados menor que 

aquele da população de estimação, tendo como prerrogativa indivíduos genotipados e 

fenotipados para a característica de interesse. Essa amostra independente é aproveitada 

para testar e investigar as acurácias das equações de predição dos valores genéticos-

genômicos. 

A prática da seleção genômica estabelece numerosos desafios estatísticos e 

computacionais relacionados à dimensionalidade do modelo, à colinearidade entre as 

marcas e à complexidade dos caracteres quantitativos. Diversos modelos têm sido 

recomendados, os quais divergem entre si pelo tipo de suposição sobre o modelo genético 

agregado ao caráter. Dentre eles, o método RR-BLUP (Ridge Regression-Best Linear 

Unbiased Prediction ) estima, ao mesmo tempo, os efeitos de todas as marcas (Whittaker 

et al., 2000; Meuwissen & Goddard, 2001), sendo estas consideradas efeitos aleatórios com 

variância comum; ou seja, consideram que todos os marcadores auxiliam semelhantemente 

na variância genética do caráter (ausência de genes de efeitos maiores). 

Por outro lado, responsabilizar as marcas individuais de conservarem a mesma 

variância pode não ser adequado para algumas delas; as quais podem ser encontradas em 

regiões não associadas à variância genética, enquanto outras são detectadas em regiões 

vinculadas a QTL (Goddard & Hayes, 2007). Para desviar-se desta situação, alguns autores 

propuseram métodos que lidam com efeito shrinkage específico para cada marcador. Os 

autores Duarte & Vencovsky (2001) definem efeito shrinkage como o “encolhimento” da 

distribuição das médias ajustadas de tratamentos, em torno da média geral.  

No raciocínio Bayesiano, isso pode ser efetuado por meio de “prioris” 

(distribuições de informação “a priori”) para os efeitos dos marcadores, a exemplo do 

Lasso Bayesiano (Park & Casella, 2008). Nesse método uma variância é moldada para 

cada marca, utilizando-se o estimador Lasso Bayesiano (BLASSO), que caracteriza um 

benefício em reforçar os estimadores para zero, como no caso RR-BLUP. Porém, existem 

casos em que os estimadores dos efeitos dos fenótipos serão iguais à zero, verificando-se 

conjuntamente o procedimento shrinkage e a seleção de modelos. A supremacia de cada 

método está associada ao tipo de distribuição dos efeitos genéticos da característica 

envolvida. 

 

  



30 

 

2.7  PREDIÇÃO DE HÍBRIDOS UTILIZANDO COEFICIENTES DE 

SIMILARIDADE GENÉTICA 

 

Programas de melhoramento genético do milho dedicam grande parte de suas 

atividades na busca e avaliação de híbridos. Na maioria das vezes, essas atividades estão 

associadas ao alto custo de manutenção do programa e a escolha dos híbridos. O inevitável 

efeito de dominância no controle genético da produtividade de grãos não permite uma 

predição baseada somente no desempenho per se das linhagens, o que exige a avaliação 

dessas em cruzamentos (Hallauer et al., 2010). A prática revela que um pequeno número 

de linhagens pode tornar impraticável o número de cruzamentos possíveis. Desse modo, os 

métodos de predição de híbridos podem contribuir favoravelmente, ampliando à eficiência 

dos programas de melhoramento genético de milho.  

A metodologia de modelos mistos permite à seleção com base na estimação, 

com alta acurácia, de valores genéticos. O fato de permitir a remoção dos efeitos não-

genéticos (em geral, considerados de natureza fixa) na obtenção valores genéticos conduz a 

melhor predição linear não-tendenciosa, o chamado BLUP. A capacidade atribuída ao 

BLUP em predizer a performance de híbridos de milho depende do grau de parentesco 

entre os híbridos e entre as linhagens genitoras (Bernardo, 1995). 

O uso de marcadores moleculares com o objetivo de estimar o parentesco entre 

os híbridos está cada vez mais comum (Arif et al., 2010). Contudo, esses estimadores 

perdem muita informação contida nos dados por computar à estimação de parentesco igual 

a zero associada ao alelo herdado do mesmo ancestral e não levar em consideração o 

tempo diferente em que foram herdados. Outra opção seria os coeficientes de similaridade 

no estado que, por quantificar o número de marcas que os híbridos compartilham, ou seja, 

discorrem a probabilidade das marcas como idênticas por estado, possuindo o benefício de 

utilizar toda semelhança alélica existente entre os híbridos (Nejati-Javeremi et al., 1997). 

Os resultados do estudo de Mendes (2015) indicam que a diferença conceitual 

entre coeficientes de parentesco e coeficientes de similaridade no estado não tem tanta 

relevância nos estudos de predição genômica em plantas, pois ambos ponderam somente a 

informação molecular dos genótipos, e não sua ascendência ou descendência. Os mesmos 

autores ressaltam a facilidade da utilização da informação molecular na obtenção dos 

coeficientes e as elevadas estimativas de acurácia obtidas evidenciam o potencial dessas 

metodologias como ferramenta a serem utilizadas na predição de híbridos, podendo 

aumentar consideravelmente a eficiência dos programas de melhoramento de milho. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 DADOS FENOTÍPICOS  

 

O material genético utilizado neste estudo foram linhagens endogâmicas e seus 

híbridos simples. As linhagens foram provenientes de dois grupos heteróticos conforme o 

tipo de grão em: grupo “Dent” e grupo “Flint”. Foram realizados cruzamentos biparentais 

entre dez linhagens pertencentes ao grupo Dent e nove linhagens do grupo Flint, em 

delineamento de acasalamento fatorial , resultando em noventa híbridos simples de milho 

(Tabela 1). Exceto a linhagem 531542, que é um “material reciclado”, as demais são 

derivadas de plantas de uma população LF2 de híbridos comerciais (DKB 390, AG 5020, 

DKB 466, P30F90, P30S40, P30F35, DKB 466, P30F80, DKB 177, AG 7088). Na escolha 

dessas linhagens objetivou-se representar a variabilidade existente no programa de 

melhoramento genético de milho da Embrapa Milho e Sorgo, com ênfase nos caracteres 

resistência à ferrugem branca do milho e produtividade de grãos. 

 

Tabela 1. Relação das linhagens de milho dos grupos heteróticos Dent e Flint envolvidas no 

delineamento de acasalamento fatorial objeto deste estudo. 

Grupo Dent Grupo Flint 

Código Linhagem Código Linhagem 

D1 371087-3 LF1 371074-9 
D2 371049-1 LF2 371060-1 
D3 371080-4 LF3 371056-1 
D4 371082-4 LF4 371047-2 
D5 371066-6 LF5 371046-1 
D6 371066-7 LF6 371081-4 
D7 371045-3 LF7 371100-2 
D8 371085-5 LF8 371108-4 
D9 371101-2 LF9 531542 
D10 371102-5 - - 

 

A avaliação experimental foi realizada em Santo Antônio de Goiás, GO 

(latitude 16º 40’43”S, longitude 49º 15’14”W e altitude 749 m), no ano agrícola de 2013. 

Utilizou-se o delineamento experimental látice 10 x 10, com duas repetições. Os 

tratamentos foram constituídos dos 90 híbridos mais dez testemunhas comerciais. Foram 
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utilizadas parcelas de duas fileiras de 5,0 m de comprimento, com espaçamento de 0,8 m e 

de 0,2 m entre plantas na fileira, totalizando-se 50 plantas por parcela. 

A semeadura foi realizada em 5 e 6 de janeiro de 2013, com adubação de 400 

kg.ha
-1

 da formulação 04-30-10. Utilizou-se manejo com tricograma para o controle de 

praga e aplicação de herbicida para o controle de plantas daninhas.  A avaliação priorizou 

caracteres relacionados à resistência à ferrugem branca e  produtividade de grãos. A 

colheita ocorreu em 20 de julho de 2013. Um dos híbridos (D7LF3) foi perdido, o que não 

impediu a realização das análises e a estimação de parâmetros genéticos de interesse. O 

início e o desenvolvimento da epidemia de ferrugem branca ocorreram por infecção 

natural, o suficiente para ser detectada por toda área experimental. A produtividade foi 

corrigida para o teor de umidade de 13% e, posteriormente, os dados obtidos em 

kg.parcela
-1

 foram convertidos para kg.ha
-1

.  

A severidade de doença foi avaliada considerando-se todas as plantas da 

parcela,  estimando-se a porcentagem média de plantas lesionadas, conforme escala 

diagramática de Vincelli & Hershman (2013). Nesta escala os danos ocasionados pelo 

patógeno são associados a notas de severidade variando de 0,5 a 5, em que: 0,5 = 1%, 1 = 

5%; 2 = 10%;  3 = 30%; 4 = 80% e 5 > 80% de área foliar lesionada. Notas de 0,5 a 2 

foram obtidas como reação de alta resistência ou resistência mediana;  nota 3, foram 

designados como reação de suscetibilidade mediana; e, notas de 4 e 5, reação de  

suscetibilidade. 

Foram realizadas seis avaliações, em intervalos de sete dias, a partir de 69 dias 

da semeadura. Após a obtenção dos dados de severidade da doença, calculou-se a área 

abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), conforme definem Campbell & 

Madden (1990). Esta variável (AACPD) foi, então, utilizada como indicador de 

suscetibilidade, e, portanto, como medida indireta da resistência à ferrugem branca. 

Os dados de AACPD (relacionado à porcentagem da área foliar coberta com 

sintomas da doença) foram submetidos à análise de variância, usando o procedimento 

GLM do SAS
®
/versão 9 (Cary, 2002). Para isso, foram realizados os testes de aditividade, 

normalidade dos erros e homogeneidade de variâncias e independência. Não tendo havido 

restrições às pressuposições da análise, esta foi realizada de acordo com o respectivo 

modelo estatístico. As médias dos tratamentos genéticos (híbridos) foram comparadas 

estatisticamente, pelo teste Dunnett (5% de probabilidade), com a média do híbrido mais 

resistente, i.e., com menor média para o caráter. 
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Figura 1. Sistema de classificação para Helminthopoium turcicum, em milho, em planta inteira, a 

partir da severidade do patógeno sob a folha, baseada na escala: 1% = sintomas muito 

limitado com uma ou duas lesões restritas nas folhas inferiores; 5% = sintomas ligeiro, 

com algumas lesões espalhadas nas folhas inferiores; 10%= sintomas leves, com número 

moderado de lesões nas folhas mais baixas; 30% = sintomas moderados com lesões 

abundantes nas folhas mais baixas; 80% = sintomas pesados,com lesões  abundantes na 

parte inferior e folhas médias, e estendendo-se até as folhas superiores; >80% = sintomas 

muito pesados, com lesões abundantes em todas as folhas; as plantas podem ser 

prematuramente mortas (adaptado de Elliott & Jenkins, 1946). 

 

 

3.2   DADOS GENÉTICOS MOLECULARES 
 
 

Este plano de ação da Embrapa Milho e Sorgo foi constituído por 134 

linhagens que compõem um painel de genotipagem, das quais, para este trabalho, foram 

utilizadas 19 linhagens. Foram feitas extrações de DNA de folhas adultas, de acordo com o 

procedimento descrito por Lana et al. (2010).  

A genotipagem das linhagens foi realizada usando marcadores do tipo SNP, 

obtidos via genotipagem por sequenciamento – GBS (Genotyping by Sequencing), 

contratada junto à Universidade de Cornell, USA. Os arquivos de dados obtidos com as 

sequências das 19 linhagens foram combinados utilizando a mesma ideia de cruzamento 

destas linhagens a campo para gerar os híbridos simples, porém com as sequências de 

nucleotídeos.  

Foi gerado um arquivo de marcadores dos noventa híbridos simples e assim, 

foram obtidos 207.140 marcadores SNP. A remoção de SNPs pouco informativos e dados 
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perdidos (missing data) foi feita por meio do controle de qualidade com Call Rate (taxa de 

atendimento) que repara os marcadores com grande quantidade de valores perdidos e MAF 

(menor frequência alélica), utilizando pacote HapEstXXR (Knueppel et al., 2015) e está 

associada ao polimorfismo dos locos marcadores na população, ao final do processo foram 

obtidos 142.907 marcas. 

Toda esta precaução destina-se a remover marcadores irrelevantes para as 

análises. Contudo, a literatura não apresenta um valor determinado como ideal. A instrução 

mais difundida recomenda que se utilize Call Rate > 0,95 e MAF > 0,01 ou 0,05, sendo 

esta a utilizada neste trabalho (Faria et al., 2013).  

Nesse experimento de prova de conceito da GWS em milho, para dados não 

simulados, as informações de marcadores correspondentes aos híbridos simples foram 

utilizadas para estimação de efeitos genéticos e validação dos efeitos dos marcadores SNP. 

 

3.3 OBTENÇÃO DE MÉDIAS FENOTÍPICAS AJUSTADAS 

 

 

Os dados       , relativos à variável AACPD associada à ferrugem branca e à 

produtividade de grãos, foram, inicialmente, submetidos à ANOVA, de acordo com o 

modelo a seguir, assumido como fixo: 

                                

em que: 

     é a observação do tratamento (genótipo) i no bloco j da repetição k; 

  é uma constante comum às observações experimentais; 

   é o efeito da repetição k, com k=1,2; 

      é o efeito do bloco j dentro da repetição k, com     =1,2,...,10; 

   é o efeito do tipo c de genótipo ( =1,2, ...,10, para as testemunhas, e  =11 para a 

população de híbridos associados ao dialelo); 

      é o efeito do genótipo i dentro do tipo  , com  =1 para c=1,2,...,10 testemunhas, e 

i=90 para c=11 (população de híbridos do dialelo); e 

     é o erro experimental associado à observação      assumindo     ~ NIID (0,σ
2
) 

Para as estimativas de parâmetros genéticos, os dados de produtividade de  

grãos foram corrigidos conforme estande ideal de 10 plantas por parcela (Cruz & Regazzi, 
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1997). O objetivo principal desta análise foi avaliar a diferenciação no comportamento dos 

híbridos associados ao dialelo, com foco no ajustamento de suas médias, corrigindo-as para 

desbalanceamento e não ortogonalidade entre tratamentos e blocos. Estas médias foram 

ainda estatisticamente comparadas, pelo teste Dunnett, com a testemunha de melhor 

desempenho para cada variável. 

 

3.4 AVALIAÇÃO FENOTÍPICA DA CAPACIDADE DE COMBINAÇÃO 

 

 

A análise dialélica, em nível de médias de tratamentos (híbridos), considerou o 

modelo de Griffing (1956), método IV, adaptado para dialelos parciais (Geraldi & Miranda 

Filho, 1988). Por este modelo, as estimativas de capacidade de combinação (CGC e CEC) 

são obtidas a partir dos híbridos F1. O modelo matemático correspondente, cujo esquema 

de ANOVA é apresentado na Tabela 2, é o seguinte (Cruz & Regazzi, 1997): 

                        

em que: 

      é o valor médio da variável resposta associada ao híbrido, entre o genitor i e j; 

   é a média geral do experimento; 

   e   são os efeitos fixos da capacidade geral de combinação associados ao i-ésimo 

genitor do grupo I (“Dent”) e j-ésimo genitor do grupo II (Flint), respectivamente; 

    é o efeito fixo da capacidade específica de combinação associada ao híbrido entre os 

genitores i e j; 

      é o erro experimental médio associado à observação        assumindo     ~ NIID (0,σ
2
) 

 

Tabela 2. Esquema de análise dialélica pelo modelo de Griffing (1956), método IV, considerando 

apenas os cruzamentos entre dois grupos (estrutura de tratamentos). 

Fonte de variação GL
1 SQ QM F 

Tratamento  pq-1 SQTr QMTr - 

    CGC-Grupo I p-1 SQCGC1 QMCGC1 QMCGC1/QM R 

    CGC-Grupo II q-1 SQCGC2 QMCGC2 QMCGC2/QM R 

CEC (p-1)(q-1) SQCEC QMCEC QMCEC/QM R 

Resíduo/Repetição r - QMR - 
 1 p: número de genitores do grupo I; q: número de genitores do grupo II; r: número de graus de liberdade do resíduo. 
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Para a estimação dos efeitos de interesse (componentes de médias) e suas 

respectivas somas de quadrados, foi  utilizado o método de quadrados mínimos ordinários 

e as respectivas equações normais dadas por: X´X  = X´Y. Estas são derivadas do modelo 

linear Y = X  + e.; em que Y é o vetor das médias dos híbridos associados ao dialelo; X é 

a matriz de incidência ou de delineamento de acordo com o modelo adotado;  é o vetor 

de parâmetros a ser estimado; e é o vetor referente ao erro experimental, assumindo 

              . Para solução do sistema de equações foram adotadas as seguintes 

restrições:     
 
          

 
            

 
          

 
      , para cada i e j. 

3.5 AVALIAÇÃO DA APLICABILIDADE E EFICIÊNCIA DE “GWS” PARA 

PREDIÇÃO DE HÍBRIDOS 

 

3.5.1 Modelos de seleção/predição genômica  

 

As análises para estimação de parâmetros genéticos foram realizadas 

empregando-se a metodologia de modelos mistos, de acordo com o seguinte modelo linear 

(Lynch & Walsh, 1998):(Lynch and Walsh 1998) 

             

 

em que:   é o vetor de observações médias fenotípicas dos híbridos;   é o vetor dos efeitos 

assumidos como fixos (média geral),   é o vetor de efeitos genéticos aditivos dos 

indivíduos assumidos como aleatórios;   é o vetor de efeitos aleatórios de 

blocos;        são as matrizes de incidência para estes respectivos efeitos,    é o vetor de 

efeitos residuais aleatórios assumindo             
   

É necessário obter os dados experimentais correspondentes à matriz de 

genótipos, à matriz de fenótipos e à matriz de frequências alélicas, para seguir com a 

análise. A porcentagem de variância que é esperada, a priori, foi explicada pela regressão 

apenas utilizando os hiperparâmetros equivalentes a 3,446538 para variância genética 

aditiva, 1,089324 para variância do erro com dois graus de liberdade (Pérez, et al., 2014). 

Calcularam-se os valores genéticos genômicos (VGG) para todos os seis métodos do 

estudo relacionados abaixo para a variável severidade à ferrugem branca e produtividade 

de grãos.  

̂
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Neste trabalho os efeitos dos marcadores foram estimados pelos métodos: RR-

BLUP (Meuwissen & Goddard, 2001); GBLUP; Bayes A; Bayes B; Bayes C; Lasso 

Bayesiano – Blasso (Park & Casella, 2008). Manuseando estes métodos, a predição do 

valor genético genômico (VGG) do indivíduo j foi conseguida por: 

              

 

 

em que:    equivale à matriz de marcadores correspondente a 0, 1 ou 2 para o genótipo 

homozigoto recessivo, heterozigoto e homozigoto dominante, respectivamente;     é a raiz 

quadrada da herdabilidade individual (h) predita pelas equações de modelos mistos,via 

método BLUP/GWS, correspondentes a: 

 

      

        
  
 

 
   

  

   
 

  
   

   

   
   

em que:   
  é a variância genética total do caráter,   

  é a variância residual e n o número 

de marcadores (Resende et al., 2008). 

Para todas as representações das estruturas de validação utilizou-se do formato 

10-fold (Kohavi, 1995), em que a série de dados foi subdividida em duas. A principal 

(grupo de treinamento), gerada pela maioria dos indivíduos (~90%), foi aplicada para 

estimar os efeitos de marcadores. O subgrupo restante (~10%) compôs os dados de 

validação, em que os indivíduos tiveram seus fenótipos preditos com base nos efeitos pré-

estimados dos marcadores do conjunto de treinamento. Esse ato foi repetido dez vezes, 

aleatoriamente, cada vez com indivíduos distintos para o grupo de validação, pelo motivo 

de predizer os fenótipos (Legarra et al., 2008; Usai et al., 2009; Verbyla et al., 2010; 

Resende et al., 2012).  

A partir de dados marcadores foi calculada a matriz de parentesco aditiva (A). 

Sob alta densidade marcadores, a matriz de parentesco foi estimada como:  

        ; com   = {   } 

em que:   é a matriz de alelos centrada na média da população, com               

o    a frequência do alelo i no marcador k. Ao usar uma constante de normalização 

                

Com a média dos elementos da diagonal igual a 1 + f, em que f é o coeficiente 

de endogamia da população (Endelman & Jannink, 2012). O algoritmo de imputação EM 

baseia-se na distribuição normal multivariada, concebido para usar marcadores com 
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genotipagem por sequenciamento (GBS). Marcadores estes que tendem a ser de alta 

densidade, mas com muitos dados em falta. Os pormenores são apresentados por Poland & 

Rife (2012).  

A estimativa de “shrinkage” pode melhorar a estimativa da matriz de 

parentesco e a acurácia de VGG para os fenótipos de baixa precisão (Endelman & Jannink, 

2012). A intensidade de contração varia de 0 (nenhum encolhimento, mesmo estimador 

como fórmula de alta densidade) a 1 (completamente encolhido). A intensidade de 

contração é escolhida para minimizar o erro quadrático médio esperado. 

As soluções de máxima verossimilhança (REML) para modelos mistos foram 

calculadas pela fórmula: 

          

em que:   é o vetor de observações;   é o vetor de efeitos fixos desconhecidos, com matriz 

de delineamento conhecida  ;   é um vetor de valores genotípicos aleatórios com matriz 

de covariância          e matriz de delineamento conhecida  ; e   é o vetor de erros 

aleatórios com matriz de covariância           
 . Esta classe de modelos mistos, em que 

existe um único componente de variância que não seja o erro residual, tem uma relação 

estreita com a regressão de cumeeira (parâmetro de cumeeira   
  
 

  
 ). 

Os componentes de variância são estimados por REML e os valores de BLUP 

são devolvidos para cada entrada K (90), independentemente de se tratar de tratamento 

fenotipado. Os nomes das K linhas coincidem com as identificações dos genótipos no 

quadro de dados para as linhas fenotipadas. Quanto aos fenótipos perdidos (NA), esses são 

simplesmente omitidos. 

Para previsão do valor genético, a matriz de parentesco foi calculada a partir da 

matriz de marcadores. Na terminologia de modelos mistos, tanto os efeitos "fixo" e as "co-

variáveis" são fixos (  na equação acima). A média da população foi automaticamente 

incluída como um efeito fixo. A variância do erro de predição (PEV) é a raiz quadrada do 

erro padrão (SE) dos BLUPs e foi utilizada para avaliar a precisão das previsões BLUP 

esperadas de acordo com   
    

    

     
 (Clark et al., 2012). 

A resolução do modelo misto foi usada para prever o efeito dos marcadores ou 

valores genéticos. O método numérico foi baseado na decomposição espectral de      e 

     S, em que                é o operador da projeção para o espaço nulo de X 

(Kang et al., 2008). Este algoritmo gera o inverso da matriz de covariância fenotípica    , 
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que foi utilizada para calcular as soluções de BLUE e BLUP para os efeitos fixos e 

aleatórios, respectivamente, usando as fórmulas padrão (Searle et al., 1992): 

                            

             
               

Os erros padrão são calculados como a raiz quadrada dos elementos da 

diagonal das seguintes matrizes (Searle et al., 1992): 

                   

             
    

             
                        

 

Todo o procedimento acima foi implementado no pacote rrBLUP do software R, cuja 

documentação traz também toda a descrição teórica.  

Para as regressões lineares bayesianas generalizadas foi assumido um vetor   

que correspondente aos dados reais de fenotipagem para AACPD e produtividade de grãos. 

Este tipo de regressão admite distribuição gausiana adotando valor fenotípico como 

numérico. A função de regressão (ou preditor linear) por padrão inclui apenas uma 

interceptação quando os resultados são obtidos pela distribuição gausiana. A regressão 

linear com coeficientes de regressão tratados como fixo foram modelados de acordo com 

coeficientes de regressão para o método Lasso bayesiano de Park & Casella (2008). 

Quando o efeito aleatório foi atribuído, uma estrutura de covariância foi identificada como 

matriz G. 

Para regressões lineares as seguintes opções foram implementadas: BRR 

(priori Gaussiana), Bayes A (priori t-escalar), BL (priori duplo exponencial), Bayes B 

(mistura de duas prioris uma função com um ponto de massa em zero e outra sendo a 

função t-escalar), Bayes C (mistura de duas prioris uma função com um ponto de massa no 

zero e a outra sendo a função gausiana).  

Em regressões lineares, X é a matriz de incidência para os efeitos fixos que foi 

gerada internamente. Para processos gausianos foi promovida uma matriz de covariância 

(K). Foi estabelecido para os modelos bayesianos o número de iterações iguais a 200 mil, 

um burn-in de 50 mil e thin (desbaste) assumindo o valor 10, critérios estes implementados 

no pacote BGLR (de los Campos, 2013). 

Maior detalhamento e exemplos de aplicações dos métodos aqui utilizados são 

encontrados em Resende et al. (2010) e Resende et al. (2011). 
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3.5.2 Escolha do método de predição do VGG 

 

Os valores genéticos genômicos (VGG) foram obtidos de acordo a técnica de 

validação cruzada, utilizando os resultados fornecidos pelo pacote BGLR (de los Campos 

& Perez-Rodriguez, 2013). Foram definidas as populações de estimação, validação e 

seleção no desempenho da atividade de seleção genômica ampla. Para este trabalho, a 

população de estimação e validação considerada corresponde à mesma população. 

Em seguida, utilizou-se um conjunto de dados que contempla um grande 

número de marcadores avaliados em número moderado de indivíduos, os quais devem ter 

seus fenótipos avaliados para os caracteres de interesse, constituindo, a população de 

estimação. As equações de predição associam a cada marcador o seu efeito (predito por 

RR-BLUP) para cada caráter. Dessa forma, determinam-se os marcadores que explicam os 

locos que controlam os caracteres e seus efeitos são estimados. 

As equações predição de VGG são testadas para verificar suas acurácias em 

uma amostra independente. Para computar essa acurácia, VGG são preditos (usando os 

efeitos estimados na população de estimação) e submetidos à análise de correlação com os 

valores fenotípicos observados. Como a amostra de validação não foi envolvida na 

predição dos efeitos dos marcadores, os erros de VGG e dos valores fenotípicos são 

independentes, e a correlação entre esses valores é predominantemente de natureza 

genética e equivale à capacidade preditiva (       de GWS em estimar os fenótipos, sendo 

dada pela própria acurácia seletiva (      multiplicada pela raiz quadrada da herdabilidade 

individual (h); ou seja,              Assim, para estimação da própria acurácia, deve-se 

obter:               

Para observar os efeitos de cada um dos marcadores nas variáveis e os seus 

devidos cromossomos de interesse, utilizou-se o gráfico Manhattan Plot, que corresponde à 

dispersão dos efeitos estimados dos marcadores no eixo Y e os correspondentes 

cromossomos no eixo X. A partir desse gráfico, podemos ter uma visão clara do padrão de 

comportamento dos SNP nos respectivos cromossomos. Os gráficos foram obtidos via 

utilização da função mhtp, do pacote GAP (Zhao, 2007). Todas as funções foram aplicadas 

no software R ( R Core Team, 2013). 
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3.5.3 Agregando efeitos de dominância e epistasia ao modelo aditivo 

 

Com os dados do marcador SNP, foram calculadas as matrizes de relação 

aditivo (Ga) e dominância (Gd). No cálculo da matriz Ga foi considerado o método de 

VanRaden (2008):    
           

          
 
   

, em que   é uma matriz n x m (n: número de 

híbridos, e m: número de SNP), que especificam o genótipo do SNP em cada loco; e   é a 

matriz da frequência observada do alelo i (  ), expresso como 2 (  – 0,5). Os dados dos 

marcadores SNP foram convertidos para o formato de dosagem (-1 para o alelo de 

referência homozigotos, 0 para heterozigotos e +1 para homozigotos de alelos 

alternativos). No cálculo da matriz de relações de dominância (Gd) utilizou-se o método de 

Su et al. (2012):    
   

               
 
   

, em que   é uma matriz nxm (n é o número de 

híbridos e m, número de SNP), que especificam o genótipo do SNP em cada loco (    

        , se o híbrido   é homozigoto ao locus  , e             , se o híbrido   for 

heterozigótico ao locus  ). 

Finalmente, construímos matrizes de relações que capturam a epistasia de 

primeira ordem, tomando o produto de Hadamard (multiplicação elemento a elemento, 

denota #) de matrizes (Cockerham, 1954; Gianola & De los Campos, 2008). Através deste 

procedimento foram calculadas as seguintes matrizes: (i) aditiva por interações epistáticas 

aditivas (           ; (ii) dominância por interações epistáticas dominantes (     

    ; e (iii) aditiva por interações epistáticas aditivo-dominante (           . 

Neste estudo, utilizou-se uma sequência de cinco modelos de GBLUP (Muñoz 

et al., 2014), para ajustar as diferentes matrizes de relações baseadas em marcadores, com 

efeitos aditivos e ignorando, ou não, efeitos não aditivos. Para cada característica, 

ajustamos os seguintes modelos: modelo aditivo (A), que inclui apenas a matriz Ga; 

modelo aditivo-dominante (AD), que inclui as matrizes Ga e Gd; e modelos epistáticos 

aditivo-dominantes, modelo A#A, que inclui as matrizes Ga, Gd e Ga#a, modelo D#D, que 

inclui as matrizes Ga, Gd e Gd#d, modelo A#D, que inclui as matrizes Ga, Gd e Ga#d. 

Detalhes adicionais são disponíveis em Su et al. (2012) e Muñoz et al. (2014). 

Os modelos foram montados utilizando as funções do pacote "BGLR" da 

plataforma R (R Core Team, 2016). Para cada modelo, a priori não informativa foi 

definida como df = 0,1 e     
    

  
    , para os graus de liberdade (df) e parâmetro de 
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escala (S) da distribuição escalar-inversa qui-quadrado (  ) – (densidade            , 

dada por S./(df-2), em que   
  é o componente de variância fenotípica; e    é o número de 

estruturas de covariância (matriz de parentesco) definidas em cada modelo, iguais a 1, 2 ou 

3, para os modelos aditivo-aditivo, dominante-dominante e aditivo-dominante, 

respectivamente. 

 

3.5.4 Simulação de níveis de perda num delineamento de acasalamento fatorial  

 

Ainda para cada caráter, os dados fenotípicos foram segmentados conforme o 

número de cruzamentos realizados dentro de cada grupo (s) adequando-os conforme a 

estrutura de um dialelo circulante com o objetivo de adicionar o benefício da redução das 

avaliações a campo associada à predição genômica dos híbridos. A primeira condição 

testada admite s=3, a segunda condição s=5 e, finalmente, s=7 dos nove cruzamentos 

realizados. Os modelos descritos na seção 3.5.3 foram ajustados de acordo com as três 

novas condições. 

Em todos os casos, inferências e previsões foram baseadas em um 

comprimento de cadeia total de 55.000 iterações, após análises anteriores de algumas 

cadeias MCMC. Utilizou-se um período de burn-in = 5.000 e thin = 5 a cada iteração, 

resultando em tamanho de amostra total de 10.000 iterações armazenadas por cadeia. 

Detalhes sobre definições priori em funções do pacote 'BGLR' são apresentados por Pérez-

Rodriguez & de los Campos (2014). 

Os seguintes parâmetros genéticos foram estimados para cada modelo e caráter 

avaliado: herdabilidades de sentido restrito (h
2
) e no sentido amplo (H

2
), obtidas, 

respectivamente, como a razão entre a variância aditiva (  
 ) e a variância fenotípica (  

 , 

soma das variâncias de todos os efeitos aleatórios no modelo), e a razão entre a variância 

genética total (  
    

    
     

     
     

   e a variância fenotípica; a razão de 

dominância para a variância total como    
  
 

   
 ; e a razão de variância epistática total, 

como    
  
 

   
 . Este componente de variância variou de acordo com o modelo. Para 

cada componente de variância genética, obtive-se a média e o respectivo erro-padrão (SE), 

estimados utilizando procedimento de validação cruzada. 
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Os modelos foram comparados usando o Critério de Informação de Akaike – 

AIC (Akaike, 1974), definido pela expressão: AIC = 2k – 2 ln(  ), em que k é o número de 

parâmetros estimados, e    é o valor maximizado de função de verossimilhança para o 

modelo. Portanto, AIC combina uma medida de ajuste de modelo (máximo 

verossimilhança) com uma medida de complexidade de modelo (número de parâmetros 

estimados), em todas as iterações após os ciclos burn-in. O modelo com AIC mais baixo é 

escolhido como o melhor modelo. Para quantificar a razão de verossimilhança dos 

modelos, isto é, a probabilidade de que o i-ésimo modelo minimiza a perda de informação 

estimada, empregamos a expressão exp((AICmin - AICi) / 2), em que exp é a função 

exponencial, e AICmin é o AIC com menor valor. 

Para cada caráter foram também avaliadas a capacidade preditiva e a 

estabilidade dos modelos na estimativa do valor genético (  ) ou do valor genético 

genômico (  ). A correlação entre     ou     e o valor genotípico estimado (  ) dos 

híbridos no conjunto completo de dados (sem validação cruzada) foi calculada como 

medida da capacidade de previsão do modelo (  vem do inglês “full”). 

A estabilidade preditiva de um modelo foi avaliada tomando-se os valores     

ou     obtidos do conjunto completo de híbridos (sem validação cruzada) ou de uma 

amostra deste conjunto, via validação cruzada. Para cada modelo e caráter avaliado foram, 

ainda, estimados os erros quadráticos médios (EQM) entre     e    , e entre     e     

(analogamente,   vem de “validação”). Além disso, para cada modelo e carácter, os 

valores    foram regredidos linearmente sobre     ou    , em que coeficiente de 

inclinação da reta é uma medida do grau de viés do modelo. Nesse contexto, espera-se que 

modelos imparciais tenham coeficiente de inclinação unitário. 

A precisão preditiva média dos modelos foi calculada pela correlação de 

Pearson entre o valor de genético (   ) ou o valor genético genômico (   ) e o valor 

genotípico estimado (  ) do conjunto de validação. Para tanto, foram utilizadas partições 

aleatórias TRN-TST (N), considerando-se 80% para treinamento (TRN) e 20% para o 

modelo de validação cruzada ou teste (TST) (Pérez-Rodríguez & de los Campos, 2014). 

Também calculamos o erro padrão (SE) das estimativas de cada parâmetro avaliado por 

validação cruzada (capacidade de predição, estabilidade preditiva, EQM, coeficiente de 

inclinação e precisão preditiva). 
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3.6  MODELO MISTO DE PREDIÇÃO GENÔMICA DE HÍBRIDOS 

  

3.6.1 Estimação da capacidade de combinação estimada com informação de 

marcadores  

 

A predição das médias dos híbridos foi realizada utilizando-se o modelo linear 

misto apresentado por Bernardo (2010): 

                        

em que: 

  é o vetor das médias dos híbridos;  

 é a matriz de incidência que relaciona y ao efeito  ; 

  é a média geral dos híbridos e constitui o único efeito fixo do modelo; 

  é a matriz de incidência que relaciona   ao efeito    ; 

   é o vetor dos efeitos aleatórios da capacidade geral de combinação (CGC) das linhagens 

do grupo Dent;  

  é a matriz de incidência que relaciona   ao efeito    ; 

    é o vetor dos efeitos aleatórios da CGC das linhagens das linhagens do grupo Flint; 

  é a matriz de incidência que relaciona   ao efeito  ; 

  é o vetor dos efeitos aleatórios da capacidade específica de combinação (CEC) dos 

híbridos; 

  é o vetor dos efeitos residuais, sendo          
     

 

As equações de modelos mistos que resolvem esse sistema matricial são: 

 
 
 
 
  

   
   
   
 
 
 
  

   
   
   
   

   
      
   
   

   
   

      
   

   
   
   

      

  

 
 
 
 
   

   

   

    
 
 
 

 

 

As soluções referem-se às estimativas da média geral (  ), dos efeitos de CGC 

das linhagens do grupo dente (      dos efeitos de CGC das linhagens do grupo Flint (     e 

dos efeitos de CEC dos híbridos (   . As informações de parentesco entre os híbridos, 

linhagens do grupo Dent e linhagens do grupo Flint estão inseridas matricialmente nos 

componentes            conforme:  

     
     

      
    



45 

 

     
     

      
    

         
     

    

em que:   
   é o inverso da matriz de parentesco entre as linhagens do grupo Dent,;   

   é 

o inverso da matriz de parentesco entre as linhagens do grupo Flint,;     é o inverso da 

matriz de parentesco entre os híbridos,;      
  e       

  são os componentes de variância 

associados às CGC das linhagens Dent e Flint;       
  é o componente de variância 

associado à CEC dos híbridos; e   
  é a variância residual.  

As matrizes de parentesco entre as linhagens do grupo Dent (     entre as 

linhagens do grupo Flint (      e entre os híbridos (    foram obtidas utilizando-se o 

coeficiente de similaridade de Rogers modificado (Wright, 1978), como sugerido por 

Mendes (2015): 

        
 

  
          

 

 

 

 

em que:       é o estimador da similaridade no estado entre os genótipos X e Y;   é o 

número de marcas;           são as freqüências do alelo k em X e Y. 

 

3.6.2 Predição genômica utilizando coeficientes de similaridade genética  

 

As análises utilizando o modelo misto de seleção genômica foram realizadas 

considerando o delineamento de acasalamento fatorial, o qual foi o arranjo original do 

experimento em campo. Em razão da ausência de um dos híbridos (D7LF3) e para facilitar 

as operações matriciais de predição, conforme o modelo de Bernardo (2010), excluíram-se 

as linhagens D7 e LF3, bem como seus híbridos, restando 72 dos híbridos disponíveis. 

Os componentes de variância não são conhecidos na prática. Assim, eles foram 

estimados utilizando o algoritmo de máxima verossimilhança restrita REML-EM 

(Restricted Maximum Likelihood-Expectation-Maximization), de Dempster et al. (1977). 

Esse é um processo iterativo no qual foram utilizados valores arbitrários iniciais de 

     
 ,      

 ,     
  e   

  para calcular o vetor das soluções              e   . As soluções 

foram, posteriormente, utilizadas para obter novas estimativas dos componentes de 

variância. Assim, o processo iterativo acontece até a convergência das estimativas de      
  

,      
 ,     

  e   
   e obtenção do vetor final de soluções.  
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Os valores iniciais dos componentes de variância para      
 ,      

 ,     
  e   

   

correspondem aos valores obtidos da análise de Griffing descrita acima. As médias 

preditas dos híbridos (   ) foram, então, obtidas a partir da soma dos efeitos              e    do 

vetor final de soluções: 

                           
 

As operações matriciais de predição das médias, bem como as análises para 

estimação dos componentes de variância foram realizadas utilizando-se o software R (R 

Core Team, 2016). 

As predições dos híbridos foram realizadas utilizando-se cada uma das 

matrizes de parentesco e similaridade no estado. A eficiência dos modelos de seleção 

genômica em predizer a performance dos híbridos foi verificada a partir da estimativa da 

acurácia de predição (    , que consiste na correlação entre as médias preditas (    e as 

fenotípicas      , dividida pela raiz quadrada do coeficiente de herdabilidade da seleção 

genômica (    
 ) (Dekkers, 2007). O coeficiente     

  foi obtido no sentido amplo, em nível 

dos híbridos: 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 REAÇÃO DE HÍBRIDOS DE MILHO À FERRUGEM BRANCA  

 

A variável “Área Abaixo da Curva de Progresso da Doença” (AACPD), que 

reflete o comportamento da doença nos diferentes genótipos avaliados (dez cultivares 

testemunhas e 89 híbridos em delineamento de acasalamento fatorial), permitiu quantificar 

a reação destes genótipos à ferrugem branca do milho. A diferença significativa (P<0,05) 

observada neste caráter, para a fonte de variação “Tratamentos”, incluindo o seu 

desdobramento, foi de magnitude suficiente para revelar variabilidade genética entre os 

genótipos avaliados (Tabela 3). Logo, os híbridos expressaram potencial genético 

diferenciado para a resistência à ferrugem branca. Fato semelhante foi constatado por Von 

Pinho et al. (2001), que também detectaram diferenças (P<0,01) entre híbridos avaliados 

em campo. 

 

Tabela 3. Análise de variância para os caracteres área abaixo da curva de progresso da doença 

(AACPD) – ferrugem branca (Physopela zeae) e produtividade de grãos – PROD 

(kg.ha
-1

), de um ensaio em látice 10x9, avaliando dez cultivares testemunhas mais um 

dialelo parcial com 89 híbridos simples de milho, em Santo Antônio de Goiás, GO. 

Fontes de Variação GL 
AACPD  PROD (kg.ha

-1
) 

QM P-valor  QM P-valor 

Repetição 1 1185,65 0,9172  1724676,3 0,2446 

Bloco/Repetição 18 187744,83 0,0521  2539842,1 0,0173 

Tratamentos (genótipos) 98 256977,06 <0,0001  1733615,9 0,0678 

     Tipo (10 Testem. + Pop. Híbridos) 10 835587,20 <0,0001  1949598,9 0,1363 

     Genótipos/Tipo  ( Híbridos) 88 181183,66 0,0109  1732893,4 0,0719 

Resíduo 80 108986,66 -  1255191,1 - 

Média  (CV, %) - 1613,86  (20,46%)  3437,25  (32,59%)  

 

Os valores médios de AACPD dos tratamentos genéticos variaram de 338 para 

a cultivar testemunha P30LF35H, a 2450 para o híbrido D7LF6 (Tabela 4). Os genótipos 

que se mostraram mais resistentes a Physopella zeae foram as testemunhas comerciais 

P30F35H e 2B587 (média igual 361), e híbridos experimentais como D2LF8, D8LF8, 

D1LF8, D7LF8, entre outros que não diferiram da testemunha superior (Tabela 4). Os mais 
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suscetíveis foram D7LF6, D10LF6, D8LF6, D7LF9, entre outros que diferiram 

estatisticamente dessa mesma testemunha.  

 

Tabela 4. Médias ajustadas de área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD), para 

ferrugem branca (Physopela zeae), e produtividade de grãos – PROD (kg.ha
-1

), em 

híbridos de milho, com respectivas significâncias em relação a cultivares testemunhas
1
. 

Híbrido AACPD PROD Híbrido AACPD PROD Híbrido AACPD PROD 

D2LF8 778 ns 5502 ns (2) D8LF7 1508 ** 1025 * (88) D4LF6 1817 ** 3688 ns (35) 

D8LF8 844 ns 3384 ns (50) D3LF3 1513 ** 5843 ns (1) D10LF3 1838 ** 2222 ns (77) 

D1LF8 926 ns 3043 ns (60) D7LF2 1533 ** 4115 ns (20) D4LF5 1847 ** 3682 ns (36) 

D7LF8 974 ns 3916 ns (27) D2LF9 1535 ** 5169 ns (6) D1LF1 1850 ** 4412 ns (13) 

D9LF8 1002 ns 1634 * (83) D10LF1 1552 ** 4036 ns (25) D1LF5 1856 ** 3822 ns (32) 

D10LF8 1019 ns 2691 ns (70) D10LF7 1556 ** 2153 ns (78) D6LF2 1862 ** 5003 ns (7) 

D3LF6 1082 ns 3431 ns (48) D2LF2 1561 ** 3011 ns (61) D5LF6 1867 ** 5198 ns (5) 

D3LF2 1120 ns 4036 ns (24) D3LF4 1607 ** 3912 ns (28) D6LF9 1867 ** 3048 ns (59) 

D2LF7 1124 ns 2325 ns (76) D2LF1 1622 ** 4728 ns (11) D9LF2 1876 ** 3248 ns (52) 

D4LF3 1133 ns 3120 ns (56) D4LF1 1622 ** 4598 ns (12) D5LF3 1890 ** 3429 ns (49) 

D3LF8 1164 ns 3202 ns (53) D3LF5 1625 ** 3258 ns (51) D1LF6 1892 ** 5339 ns (4) 

D6LF8 1186 ns 3908 ns (29) D9LF3 1636 ** 1364 * (86) D4LF2 1906 ** 4185 ns (19) 

D8LF2 1194 ns 2845 ns (64) D8LF3 1650 ** 3567 ns (39) D7LF4 1918 ** 1263 * (87) 

D4LF8 1201 ns 3470 ns (43) D7LF7 1653 ** 2744 ns (66) D10LF4 1920 ** 3645 ns (38) 

D2LF3 1227 ns 3464 ns (44) D1LF3 1657 ** 3715 ns (33) D8LF1 1956 ** 4942 ns (8) 

D5LF8 1281 ns 4099 ns (22) D3LF9 1668 ** 1979 ns (80) D5LF9 2004 ** 2940 ns (62) 

D1LF2 1339 ns 3990 ns (26) D6LF1 1704 ** 4916 ns (9) D7LF1 2011 ** 3514 ns (40) 

D4LF4 1343 ns 3506 ns (41) D1LF9 1716 ** 2661 ns (72) D9LF6 2012 ** 2779 ns (65) 

D4LF7 1347 ns 829 * (89) D9LF4 1718 ** 2533 ns (74) D4LF9 2052 ** 1723 ns (82) 

D10LF9 1352 ns 3435 ns (46) D7LF5 1723 ** 2697 ns (69) D9LF9 2074 ** 1518 * (85) 

D6LF7 1367 ns 3473 ns (42) D5LF1 1726 ** 3901 ns (30) D9LF1 2082 ** 3433 ns (47) 

D5LF7 1374 ns 3148 ns (55) D1LF7 1728 ** 2055 ns (79) D2LF6 2107 ** 5364 ns (3) 

D2LF5 1390 ns 3711 ns (34) D6LF3 1731 ** 4057 ns (23) D6LF6 2117 ** 4796 ns (10) 

D5LF2 1403 ns 2721 ns (67) D2LF4 1745 ** 2678 ns (71) D5LF5 2179 ** 3073 ns (58) 

D3LF7 1414 ns 4342 ns (15) D9LF7 1752 ** 1899 ns (81) D6LF4 2185 ** 4267 ns (16) 

D8LF5 1432 ns 3171 ns (54) D5LF4 1788 ** 4108 ns (21) D7LF9 2232 ** 2335 ns (75) 

D9LF5 1436 ns 1615 * (84) D8LF9 1791 ** 2706 ns (68) D8LF6 2317 ** 4209 ns (17) 

D3LF1 1469 ns 3858 ns (31) D10LF2 1794 ** 2934 ns (63) D10LF6 2408 ** 3464 ns (45) 

D1LF4 1488 ns 4363 ns (14) D10LF5 1799 ** 2594 ns (73) D7LF6 2450 ** 3112 ns (57) 

D6LF5 1496 ** 4199 ns (18) D8LF4 1803 ** 3680 ns (37) Test.1 338 - 5514 -  
1 

Significâncias pelo teste Dunnett em relação a médias de testemunhas superiores (Test.): P30F35H para AACPD, em 

nível de 5% (ns – valores não significativos), e BRS1055 para PROD, em nível de 10% de probabilidade (os valores 

entre parênteses é o ordenamento decrescente das produtividades médias). 

 

Em produtividade de grãos, as médias ajustadas dos tratamentos genéticos não 

revelaram forte discriminação genotípica. Alguma diferenciação entre os híbridos somente 
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foi captada em nível de 10% de significância (Tabela 3). Na Tabela 4, pode-se verificar um 

comportamento estatisticamente similar para a maioria dos híbridos, inclusive em relação à 

testemunha mais produtiva, BRS1055 (5.514 kg.ha
-1

). Apesar disso, apenas sete dos 

híbridos superaram 5.000 kg.ha
-1

. Também observou-se baixa precisão experimental para 

este caráter (CV > 30%), com diferenças acima de 3.700 kg.ha
-1

 não significativas. Entre 

os híbridos, destacou-se D3LF3, com média de 5.843 kg.ha
-1

. Este híbrido, entretanto, foi 

classificado apenas como moderadamente resistente à ferrugem branca (AACPD média 

igual a 1513), expressando severidade significativamente superior (P<0,05) ao híbrido 

mais resistente, P30F35H (média igual a 338 em AACPD).  

Os resultados evidenciam genótipos com diferentes níveis de resistência ao 

patógeno (Physopella zeae), indicando variabilidade significativa em AACPD, para 

severidade à ferrugem branca. Todos os híbridos, entretanto, apresentaram média de 

severidade acima de 500 pontos para essa variável, revelando o caráter destrutivo da 

doença sobre a maioria dos genótipos avaliados; incluindo as cultivares testemunhas 

(Tabela 4). Isso aponta para a necessidade de busca por genótipos com registro de 

acréscimo da severidade inferiores a este limite, com o objetivo de minimizar o potencial 

de dano do patógeno à cultura.  

É interessante observar ainda que vários híbridos mostraram produtividades 

entre as mais elevadas, mesmo sob incidência alta da doença (ex. D2F6, D1F6, D6F2, 

D8F1, entre outros). Este fato provavelmente justifica a baixa correlação observada entre 

AACPD e produtividade (r = -0,10). Lo et al. (1996) reportam o efeito de fitoalexinas em 

plantas tolerantes de milho, que inibe, no patógeno, a germinação e elongação do tubo 

germinativo, além de induzir redução do crescimento micelial. Assim, mesmo na presença 

de níveis expressivos da doença, são alcançadas produtividades de grãos consideráveis. Por 

outro lado, um terço dos híbridos  expressaram produtividades abaixo de 3.000 kg.ha
-1

, 

refletindo o dano provocado pelo patógeno, o qual interfere claramente na taxa 

fotossintética das plantas e, consequentemente, na produção de grãos.  

 

4.2 AVALIAÇÃO FENOTÍPICA DA CAPACIDADE DE COMBINAÇÃO  

 

 

Quanto às capacidades combinatórias, pode-se perceber que, em relação ao 

caráter severidade à ferrugem branca, mensurada por AACPD, houve significância dos 
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quadrados médios para a fonte de variação linhagens tipo Flint (Tabela 5). Para 

produtividade de grãos também houve significância dos quadrados médios para as fontes 

de variação de linhagens de ambos os grupos, Dent e Flint (Tabela 6). Isso indica 

existência de divergência entre os grupos, o que é de grande relevância, pois mostra 

diversidade genética entre os genótipos dentro de cada grupo heterótico. 

 

Tabela 5. Análise de variância para severidade à ferrugem branca avaliada em híbridos de milho, 

em Santo Antônio de Goiás – GO, no ano agrícola  2012/2013. 

Fonte de Variação GL QM F  P-valor 

Repetição 1 18,79 0,05 0,83 

Bloco/Repetição 18 623,24 1,61 0,08 

Testemunhas 9 302,94 0,78 0,63 

Grupo 1 2120,57 5,47 0,02 

CGC de linhagens Dent 9 438,19 1,13 0,35 

CGC de linhagens Flint 8 1307,10 3,37 0,002 

CEC (híbridos) 71 658,48 1,70 0,01 

Resíduo 80 387,79 - - 

 

Tabela 6. Análise de variância para produtividade de grãos (kg.ha
-1

) avaliada em híbridos de 

milho, em Santo Antônio de Goiás – GO, no ano agrícola 2012/2013.  

Fonte de Variação GL QM F  P-valor 

Repetição 1 1712188 1,36 0,24 

Bloco/Repetição 18 2539842 2,02 0,01 

Testemunhas 9 1482971 1,18 0,31 

Grupo 1 3306844 2,63 0,10 

CGC de linhagens Dent 9 2918331 2,33 0,02 

CGC de linhagens Flint 8 5775875 4,60 0,0001 

CEC (híbridos) 71 1272338 1,01 0,47 

Resíduo 80 1255191 

 

 - 

 

 

Ainda em produtividade de grãos, observa-se maior variação entre linhagens 

do tipo Flint do que no grupo Dent. Contudo, para o caráter severidade à ferrugem branca, 

a variabilidade genética foi verificada apenas no grupo de linhagens de grãos do tipo Flint 

(Tabela 5). Isto pode justificar a baixa variabilidade observada entre os híbridos 

experimentais, sobretudo para produtividade de grãos.  
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4.2.1 Capacidade geral de combinação (CGC) 

 

A soma de quadrados de tratamentos foi desdobrada em soma de quadrados de 

capacidade geral de combinação (CGC) e capacidade específica de combinação (CEC), 

conforme  metodologia proposta por Griffing (1956). Houve significância dos quadrados 

médios de CGC para ambas as variáveis (Tabelas 5 e 6).  

As estimativas dos efeitos de capacidade geral de combinação das linhagens, 

para os caracteres avaliados, estão apresentados na Tabela 7. O genitor D6 apresentou a 

maior CGC para produtividade de grãos, no grupo Dent. Elevados valores também foram 

apresentados pelos genitores D2 e D3, do mesmo grupo, o que significa alta frequência de 

alelos favoráveis, os quais contribuem para aumentar a média do caráter. No grupo de 

grãos Flint os genitores LF6, LF1, LF2 destacam-se com valores absolutos superiores, 

tanto dentro do grupo, como entre grupos para a mesma variável. 

Estimativas de capacidade geral de combinação representam efeitos 

preponderantemente aditivos na expressão do caráter. Baixos e médios valores insinuam 

que a média dos híbridos em que o parental “i” participa não difere da média geral do 

dialelo. Altas estimativas, sejam elas positivas ou negativas, indicam que o genótipo em 

questão, quando em cruzamentos, tem o potencial de elevar ou reduzir a expressão do 

caráter, podendo ser superiores ou inferiores aos genitores incluídos no dialelo. Sendo 

assim, o genitor com a maior frequência de alelos favoráveis apresentará maiores 

estimativas de capacidade geral de combinação (Cruz & Regazzi, 2004). 

O arranjo dos menores e melhores valores de CGC para a variável severidade à 

ferrugem branca, identificado no grupo Flint, varia de -4,5 a 2,34 (Tabela 7), 

correspondendo aos genitores LF8, LF2, LF5, respectivamente; os quais contribuem 

favoravelmente para a característica e podem ser indicados para aprimorar os genótipos em 

programas de melhoramento genético.  

O genitor LF6 fortalece a necessidade da aplicação de seleção recorrente 

recíproca quando o objetivo é obter genótipos superiores para ambas as características. 

Pois, melhorar para produtividade de grãos significa utilizar-se de CGC alta. Contudo, 

melhorar para severidade à ferrugem branca significa optar por valores negativos de CGC, 

e o que se verifica é exatamente o contrário. A mesma observação é válida o genitor LF1. 

Caso o interesse seja utilizar de genótipos que contribuem medianamente para 

as duas características, podemos optar pelos genitores LF1 e LF2. Algum cuidado deve ser 
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tomado quando da utilização do genitor LF5 para melhoria no caráter severidade à 

ferrugem branca, pois implicaria em desviar do ganho para o caráter produtividade de 

grãos. 

 

Tabela 7. Efeitos da capacidade de combinação (CGC) dos genitores relacionados aos grupos Flint 

e Dent, para os caracteres severidade à ferrugem branca (apenas para o primeiro grupo) e 

produtividade de grãos (kg.ha
-1

), estimados segundo o modelo de Griffing (1956). 

Severidade à doença Produtividade de grãos 

Grupo Flint Grupo Dent Grupo Flint 

LF1 0,73 D1 202,52 LF1 565,17 

LF2 -1,07 D2 373,04 LF2 139,28 

LF3 0,13 D3 212,69 LF3 55,73 

LF4 1,29 D4 -112,66 LF4 -34,20 

LF5 -0,26 D5 137,28 LF5 -145,88 

LF6 2,34 D6 481,83 LF6 580,83 

LF7 0,33 D7 -270,91 LF7 -740,01 

LF8 -4,50 D8 -77,60 LF8 -10,78 

LF9 1,02 D9 -705,21 LF9 -410,14 

- - D10 -240,98 - - 

 

Distinguir genótipos superiores para o caráter produtividade de grãos no grupo 

Dent seria eleger os genitores D6, D2, D3, D1 e D5, por expressarem CGC com valores 

positivos. O contrário seria eleger os genitores D8, D4, D10, D7 e D9, que provocariam 

insucesso para a característica. 

 

4.2.2 Capacidade específica de combinação (CEC) 

 

 

A significância de CEC pressupõe a existência de combinações híbridas com 

desempenho superior ou inferior ao que era esperado com base na capacidade de 

combinatória dos genitores. A Tabela 8 apresenta as estimativas da capacidade específica 

de combinação para o caráter AACPD. Os dez híbridos com maior destaque neste caráter 

foram: D4LF8, D4LF3, D10LF8, D5LF8, D3LF2, D9LF5, D6LF5, D10LF1, D1LF2, 

D5LF2; estes por apresentarem os maiores valores negativos de CEC, nesta ordem. As 

combinações híbridas com menores valores foram: DILF8, D7LF8, D8LF8, D4LF7, 

D8LF5, D2LF5. 
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Tabela 8. Efeitos de capacidade específica de combinação (CEC) em híbridos de milho para o 

caráter área abaixo da curva do progresso da doença (AACPD), em Santo Antônio de 

Goiás, safra 2012/2013. 

Híbridos CEC Híbridos CEC Híbridos CEC 
D1LF1 0,6582 D4LF4 3,0501 D7LF7 -0,1035 
D1LF2 -7,2377 D4LF5 -3,4320 D7LF8 11,3628 
D1LF3 0,2324 D4LF6 -2,1274 D7LF9 5,5561 
D1LF4 -7,1349 D4LF7 10,9481 D8LF1 2,9854 
D1LF5 -0,1285 D4LF8 -17,3221 D8LF2 3,2782 
D1LF6 0,8115 D4LF9 2,9369 D8LF3 -0,8008 
D1LF7 3,8618 D5LF1 -1,4256 D8LF4 0,7676 
D1LF8 14,0521 D5LF2 -7,1480 D8LF5 9,4568 
D1LF9 -3,6026 D5LF3 6,6362 D8LF6 3,4456 
D2LF1 0,6424 D5LF4 1,6426 D8LF7 -2,9114 
D2LF2 2,2511 D5LF5 6,9277 D8LF8 11,1195 
D2LF3 -4,6786 D5LF6 1,3058 D8LF9 -1,7961 
D2LF4 2,7185 D5LF7 -3,8464 D9LF1 3,8601 
D2LF5 9,3604 D5LF8 -12,9775 D9LF2 2,6947 
D2LF6 4,2853 D5LF9 4,9119 D9LF3 -1,7489 
D2LF7 -5,4239 D6LF1 -4,4692 D9LF4 -2,5501 
D2LF8 -2,3424 D6LF2 2,3856 D9LF5 -9,5368 
D2LF9 -3,5922 D6LF3 0,8585 D9LF6 -1,5125 
D3LF1 -6,3494 D6LF4 7,5306 D9LF7 2,3380 
D3LF2 -12,4363 D6LF5 -8,2053 D9LF8 0,8847 
D3LF3 0,5421 D6LF6 2,6369 D9LF9 3,6356 
D3LF4 -1,1746 D6LF7 -6,7077 D10LF1 -7,5408 
D3LF5 -3,2820 D6LF8 1,2953 D10LF2 1,8659 
D3LF6 2,9440 D6LF9 -0,3190 D10LF3 4,3489 
D3LF7 -1,8437 D7LF1 1,9527 D10LF4 1,7249 
D3LF8 6,5239 D7LF2 -6,8683 D10LF5 1,3003 
D3LF9 -4,0220 D7LF3 * D10LF6 4,7675 
D4LF1 8,6297 D7LF4 1,5577 D10LF7 -1,7718 
D4LF2 2,5428 D7LF5 -2,5125 D10LF8 -13,9794 
D4LF3 -15,3893 D7LF6 3,8712 D10LF9 4,3547 

* Genótipo perdido no processo de experimentação. 

 

 

 

4.3  AVALIAÇÃO DO MODELO DE PREDIÇÃO GENÔMICA DE HÍBRIDOS 

4.3.1  Efeito de SNP e respectiva localização cromossômica 

 

Nas Figuras 2 a 13 observa-se que  o padrão de comportamento dos efeitos dos 

marcadores, nos respectivos cromossomos, de acordo com os caracteres e os métodos de 

análise. De maneira geral, o padrão dos efeitos de marcadores encontrados para AACPD 

(Figuras 2 a 7) foi pouco coincidente como o encontrado para produtividade de grãos 

(Figuras 8 a 13). Pode-se notar que, de maneira geral (análise de todos os métodos), para o 

caráter AACPD os maiores efeitos ocorreram nos cromossomos 1, 3 e 10; os quais se 
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destacam também para produtividade de grãos, exceto quando avaliados pelos métodos BL 

e RRBLUP.  

Para a variável AACPD o cromossomo 1 é o único que apresenta maiores 

efeitos dos marcadores em quatro métodos avaliados, BRR (Ridge regression BLUP), 

Bayes A, Bayes B e Bayes C. Ademais, é importante ressaltar que os métodos bayesianos 

(Bayes A, Bayes B e Bayes C) mostraram-se mais eficientes na identificação simultânea de 

QLTs de efeito maior no cromossomo 3, para AACPD.  

No cromossomo 10 evidencia-se um marcador de efeito pronunciado sobre a 

produtividade de grãos, o que foi detectado pela maioria dos métodos; exceto Lasso 

bayesiano. Milach et al. (2014) localizaram, também no cromossomo 10, QTL’s 

associados à resistência à ferrugem branca, a partir do cruzamento das populações PH468 x 

PH96YLF2, em cinco sequências: i) PHM15590 e PHM9535; ii) PHM1559 e PHM 15721; 

iii) C00441 e C00428; iv) PHM731 e PHM15721; v) C0071 e PHM731. No presente 

estudo também foram encontrados marcadores de grande efeito para este caráter, neste 

mesmo cromossomo, segundo as análise de quatro dos seis métodos. Logo, pode-se 

aventar a hipótese da presença de QTL no cromossomo 10, com efeito pleiotrópico para 

resistência à ferrugem branca e produtividade de grãos no milho; o que pode ser mais 

claramente identificado com o uso do método BRR. O método Bayes B também consegue 

identificar, concomitantemente, SNPs de efeito pronunciado no cromossomo 3 para ambas 

as características, inclusive com maior nitidez do que BRR. Tudo isso abre perspectivas 

para estudos de  associação genômica envolvendo esses dois caracteres, inclusive para 

esclarecer a observação intrigante de que genótipo “limpo” não é, necessariamente, o mais 

produtivo.  



55 

 

 
 

Figura 2. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para AACPD em milho de 

acordo com o método BRR. 

 
 

Figura 3. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para AACPD em milho de 

acordo com o método Bayes A. 
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Figura 4. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para AACPD em milho de 

acordo com o método Bayes B. 

 
 

Figura 5. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para AACPD em milho de 

acordo com o método Bayes C. 
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Figura 6. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para AACPD em milho de 

acordo com o método Lasso bayesiano. 

 
 

Figura 7. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para AACPD em milho de 

acordo com o método RRBLUP. 
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Figura 8. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para produtividade de grãos 

em milho de acordo com o método BRR  

 
 

Figura 9. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para produtividade de grãos 

em milho de  acordo com o método Bayes A.  
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Figura 10. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para produtividade de grãos 

em milho de acordo com o método Bayes B.  

 
 

Figura 11. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para produtividade de grãos 

em milho de  acordo com o método Bayes C.  

 

 

 

 

E
fe

it
o
 d

o
 S

N
P

 
E

fe
it

o
 d

o
 S

N
P

 

Cromossomo 

Cromossomo 



60 

 

 

 

 
 

Figura 12. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para produtividade de grãos 

em milho de acordo com o método Lasso bayesiano.  

 
 

Figura 13. Dispersão dos marcadores SNP, por cromossomo, para produtividade de grãos 

em milho de acordo com o método RRBLUP. 
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4.3.2 Análise comparativa de métodos de predição genômica 

 

Sete métodos de seleção genômica relativamente bem estabelecidos foram 

comparados para predição dos híbridos de milho, para os dois caracteres ; segundo critérios 

determinados por Daetwyler et al. (2013). Abordagens bayesianas como BRR, Bayes A, 

Bayes B e Bayes C apresentaram o mesmo desempenho para a característica AACPD em 

relação à acurácia. O mesmo ocorreu com os métodos GBLUP e RR-BLUP, que 

mostraram  acurácias de mesmo valor absoluto, quando se considera a mesma variável. No 

geral, a acurácia (   ) variou de 0,57 a 0,58 para AACPD, e de 0,43 a 0,46 para 

produtividade de grãos, segundo os métodos avaliados (Tabela 9). Logo, apesar dos 

métodos diferirem em suposições “a priori” sobre o efeito do marcador, suas acurácias 

preditivas foram praticamente idênticas. 

Para a variável produtividade de grãos, de acordo com a acurácia preditiva, os 

métodos BRR, Bayes C, RRBLUP, GBLUP apresentaram acurácia de 0,46. Já os métodos 

Bayes A, Bayes B apresentaram valores de acurácia levemente inferiores (0,43). No caso 

da variável AACPD, entretanto, estes métodos bayesianos estiveram entre aqueles 

levemente superiores, revelando não haver superioridade relativa entre os métodos.  

Outro critério de estudo para a escolha do modelo mais indicado à predição 

genômica é o erro quadrático médio (EQM). A interpretação do modelo mais indicado, 

segundo essa perspectiva, está em optar pelo método que resulte em menor valor de EQM, 

o que está associado a garantir um estimador preciso e acurado. Por isso, temos os métodos 

Bayes A e GBLUP como os mais indicados para a variável AACPD. Para a variável 

produtividade de grãos, de acordo com esse critério, destacam-se RR-BLUP e Bayes C, o 

que corrobora a escolha baseada no critério anterior (acurácia). 

O terceiro e último critério, em concordância com Daetwyler et al. (2013), 

estabelece o coeficiente angular “byhat” igual a um como o ideal. Nesta condição não há 

viés do fenótipo regredido sobre o valor predito. Por esta razão propõe-se os métodos 

Bayes A para a variável AACPD, e RR-BLUP ou GBLUP para produtividade de grãos. 

Dadas as diferenças relativamente pequenas entre os modelos, no que tange aos 

critérios estatísticos avaliados, as demandas computacionais de cada um passam a ser fator 

relevante na escolha daquele mais indicado para a avaliação. Nesse sentido, o modelo 

GBLUP demandou, no mínimo, seis vezes menos  tempo  para gerar as análises, em 

relação aos métodos que envolvem algum procedimento bayesiano. Além disso, é 

reconhecido por Vitezica et al. (2013) como o método padrão para estimar herdabilidade. 
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Em razão disso, o modelo GBLUP foi escolhido como o de melhor desempenho neste 

estudo, tendo sido usado em desenvolvimentos posteriores. Também são tomadas suas 

predições e estimativas para a caracterização do material genético estudado; por exemplo, 

as respectivas herdabilidades dos caracteres AACPD (0,52) e produtividade de grãos 

(0,27).  

 
Tabela 9. Acurácia preditiva, erro quadrático médio (EQM), coeficiente angular do fenótipo 

regredido sobre o valor predito (byhat) e herdabilidade no sentido amplo, para AACPD 

e produtividade de grãos, de sete métodos de predição genômica avaliados. 

Caráter Métodos Acurácia EQM Byhat h
2 

AACPD 

BRR 0,58 64452,97 1,09 0,55 

Bayes A 0,58 63716,32 1,03 0,76 

Bayes B 0,58 65055,78 1,08 0,59 

Bayes C 0,58 64597,58 1,08 0,56 

Lasso bayesiano 0,57 66529,02 0,87 0,52 

RRBLUP 0,58 64622,67 1,10 0,52 

GBLUP 0,58 64437,35 1,10 0,52 

Produtividade 

BRR 0,46 1306576,20 0,84 0,41 

Bayes A 0,45 1305275,90 0,86 0,54 

Bayes B 0,45 1308971,70 0,86 0,32 

Bayes C 0,46 1303766,00 0,91 0,44 

Lasso bayesiano 0,43 1448024,60 0,58 0,90 

RRBLUP 0,46 1300919,00 0,99 0,27 

GBLUP 0,46 1320691,30 0,99 0,27 

 

4.3.3  Predição GBLUP de híbridos de milho a partir dos genótipos das linhagens 

 

Os dez piores e os dez melhores híbridos selecionados pelo método GBLUP, 

de acordo com as estimativas do valor genético genônimo (VGG), para severidade à 

ferrugem branca (AACPD) e produtividade de grãos, são apresentados na Tabela 10. De 

maneira geral, para a variável AACPD, destaca-se a linhagem LF8, como genitor do grupo 

Flint, pois este genótipo está presente na constituição genética de todos os dez melhores 

híbridos para esta característica; com ênfase para o híbrido D1LF8, tanto nesta análise, 

quanto na análise dialélica (seção 4.2). Este resultado corrobora também aqueles da análise 

anterior sobre a performance dos híbridos (seção 4.1).  
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Tabela 10. Comportamento dos dez melhores e dez piores híbridos de acordo com o valor genético 

genômico estimado para as variáveis área abaixo da curva do progresso da doença – 

ferrugem branca (AACPD) e produtividade de grãos (PROD), pelo método GBLUP. 

Melhores   Piores 

Híbridos AACPD Híbridos PROD 

 

Híbridos AACPD Híbridos PROD 

D1LF8 -573,26 D5LF6 1115,35 

 

D5LF6 420,67 D8LF7 -1543,70 

D4LF8 -556,01 D10LF7 1107,38 

 

D9LF6 413,13 D4LF7 -1101,80 

D3LF8 -528,16 D5LF1 1101,92 

 

D7LF6 404,08 D8LF9 -1064,90 

D8LF8 -519,38 D3LF6 1059,02 

 

D2LF6 395,00 D8LF5 -965,96 

D10LF8 -480,20 D3LF1 1045,6 

 

D6LF6 353,74 D8LF3 -942,15 

D6LF8 -479,44 D6LF1 889,81 

 

D10LF6 352,97 D9LF7 -924,39 

D2LF8 -438,18 D7LF6 881,58 

 

D8LF6 313,79 D6LF6 -903,24 

D7LF8 -429,10 D7LF1 868,15 

 

D3LF6 305,01 D2LF7 -848,68 

D9LF8 -420,04 D5LF2 783,85 

 

D4LF6 277,17 D1LF7 -839,97 

D5LF8 -412,50 D3LF2 727,52 

 

D1LF6 259,92 D8LF8 -714,42 

 

 

Ainda para a variável AACPD, é notório o baixo desempenho dos híbridos que 

tiveram a linhagem LF6 como genitor do grupo Flint (Tabela 10). Isso também foi 

confirmado pela análise fenotípica dos híbridos na seção 4.1 (Tabela 4) e pela análise 

dialélica, no quesito discriminação da pior linhagem para severidade à doença (Tabela 7).  

Podemos observar que a seleção do híbrido pelo valor genético genômico, via 

método GBLUP, reforça uma característica pré-estabelecida nos programas de 

melhoramento de milho, quanto à escolha dos genitores nos grupos heteróticos, de 

priorizar a produtividade de grãos. Talvez por isso, os híbridos mais produtivos não foram, 

necessariamente, os menos afetados pela doença. Por exemplo, o híbrido D5LF6, embora  

tenha sido o de maior rendimento de grãos, foi também o de pior desempenho para 

ferrugem branca (Tabela 10). 

 

4.3.4 Efeitos de dominância e epistasia na predição genômica 

 

 

Em razão da não diferenciação dos modelos observada pelos valores 

homogêneos obtidos de acurácia preditiva (máximos de 0,58 para AACPD e 0,46 para 

produtividade de grãos), mesmo utilizando-se o modelo escolhido como o de melhor 

desempenho (GBLUP), investigou-se a influência de se incorporar efeitos de dominância e 

de epistasia ao modelo aditivo de predição. Tratando-se de prever a performance de 
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híbridos simples, em milho, esta estratégia talvez devesse ter sido implementada desde o 

início. Isto, entretanto, não foi feito, baseando-se no princípio da parcimônia (expectativa 

de que o modelo puramente aditivo pudesse ser eficaz), bem como por limitações teóricas 

e práticas para a sua implementação computacional. Assim, diferentes matrizes que 

incluem tais efeitos foram avaliadas. 

Na análise com diferentes estruturas de matriz de parentesco, contemplando 

efeitos de dominância e epistasia, as proporções dos componentes da variância genética, 

para cada variação do modelo GBLUP e caráter, são apresentados nas Figuras 14 e 15. 

Como esperado, h
2
 foi menor que a herdabilidade de sentido amplo (H

2
) para todos os 

modelos de predição e caracteres avaliados. Os valores de h
2
 estimados com o modelo 

aditivo (A) diminuíram após a inclusão de efeitos não aditivos (dominância e epistático) 

nos modelos aditivo-dominante (AD) ou aditivo-epistático (A#A, D# D, A#D), para todos 

os caracteres.  

 

Figura 14. Proporções dos componentes da variância genética derivados da decomposição da 

variância fenotípica no modelo GBLUP, para severidade de ferrugem branca em 

híbridos simples de milho. 

 

Figura 15. Proporções dos componentes da variância genética derivados da decomposição da 

variância fenotípica no modelo GBLUP, para produtividade de grãos de híbridos 

simples de milho (kg.ha
-1

). 

#1# - Ga  

#2# - Gad 

#3# - Ga#a 

#4# - Gd#d 

#5# - Ga#d 

#1# - Ga  

#2# - Gad 

#3# - Ga#a 

#4# - Gd#d 

#5# - Ga#d 
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As estimativas da herdabilidade de sentido restrito (proporção de variância 

genética aditiva para variância fenotípica) para AACPD foram: 0,27, 0,13, 0,17,  0,14 e 

0,15, para os modelos Ga, Ga#a,Gad, Ga#d e Gd#d, respectivamente (Tabelas 11 e 12). 

Para produtividade de grãos,  os valores foram ligeiramente maiores. Com base no modelo 

Gd#d, as estimativas da herdabilidade em sentido amplo (proporção da soma das variações 

genéticas aditivas, epistático e dominância à variância fenotípica) foram 0,44, para 

AACPD, e 0,67 para produtividade de grãos. 

A diminuição da herdabilidade de sentido restrito foi, em média, de 69%, 

quando os efeitos de dominância foram contabilizados (por exemplo, utilizando AD em 

vez de A); e 61%, quando a dominância e os efeitos epistáticos foram considerados (por 

exemplo, usando A#A, D#D e A#D em vez de A), para os dois caracteres avaliados.  

Especificamente, quando se supunha que os efeitos de dominância estavam 

ausentes, isto é, usando o modelo puramente aditivo (A), a herdabilidade de sentido restrito 

(h
2
) variou de 0,26 (AACPD) a 0,48 (PROD). Portanto, esses resultados refletem uma 

quantidade a se considerar de variância de dominância (d
2
) para as características 

avaliadas. Esse resultado é explicado por alguma dependência entre matrizes aditivas e 

não-aditivas incapazes de explicar efetivamente os correspondentes efeitos genéticos. 

Considerando-se o efeito de dominância, no modelo AD os valores de h
2
 reduziram, em 

média, 69%, com variação de 0,16 (AACPD) a 0,36 (PROD). 

O modelo aditivo-dominante (AD) foi estendido para incluir efeitos de 

interações epistáticas: aditivo-aditivo (A#A), dominante-dominante (D#D) e aditivo-

dominante (A#D). Ao comparar os três modelos foram observadas alterações de pequeno a 

moderado nível para cada característica, embora com fortes mudanças entre os caracteres 

(Tabelas 11 e 12). A variação de dominância representou 17% e 19% da variância 

fenotípica para AACPD e PROD, respectivamente; e a variação epistática, cerca de 16% e 

11% . O modelo puramente aditivo (A) resultou na maior estimativa das variâncias 

genética e residual, em que os efeitos genéticos foram distribuídos para outros 

componentes de variância no modelo. Isto é descrito como a reversão do que seria 

variância epistática em variância aditiva ou de dominância (Hill et al., 2008); fenômeno 

atribuído à falta de independência na distribuição, ou seja, desequilíbrio de ligação, dos 

genes nos genitores (Melchinger, 1988). 
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Tabela 11. Estimativas da variância genética aditiva (varA), variância de dominância (varD), variâncias epistáticas (varAA, varDD e varAD ), variância 

residual (varE) e seus erros padrão, e as proporções destas variância para a variância fenotípica (definida como a soma dos componentes de 

variância do modelo), para o caráter a área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) – ferrugem branca em híbridos de milho. 

Modelo Ga
1
 Ga#a

2
 Gad

3
 Gd#d

4
 Ga#d

5
 

varA 0,0289± 0,0009 0,0144± 0,0005 0,0183± 0,0006 0,0160±0,006 0,0154 ± 0,0006 

varAA - 0.0187 ± 0,0005 

 

- - 

varD - 0,0146 ± 0,0003 0,0194 ± 0,0004 0,0145 ± 0,0003 0.0145 ± 0,0003 

varDD - - - 0.0173± 0,0004 - 

varAD - - - - 0.0178 ± 0,0004 

varE 0,0791 ± 0,0009 0,0649 ± 0,0008 0,0704 ± 0,0008 0,0599± 0,0007 0,0623 ± 0,007 

h
2
 0,2668 0,1281 0,1695 0,1483 0,1402 

d
2
 - 0,1293 0,1793 0,1344 0,1344 

i
2
 - 0,1660 - 0,1609 0,1609 

H
2
 0,2668 0,4234 0,3488 0,4436 0,4436 

1 Ga: matriz aditiva, 2Ga#a: matriz aditiva por interações epistáticas aditivas; 3Gad:matriz aditiva-dominante, 4Gd#d:matriz de dominância por interações epistáticas dominantes,  
5Ga#d: matriz aditiva por interações epistáticas aditivo-dominante.   
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Tabela 12. Estimativas da variância genética aditiva (varA), variância de dominância (varD), variâncias epistáticas (varAA, varDD e varAD ), variância 

residual (varE) e seus erros padrão, e as proporções destas variância para a variância fenotípica (definida como a soma dos componentes de 

variância do modelo), para o caráter produtividade de grãos (kg.ha-
1
) em híbridos simples de milho. 

Modelo Ga
1
 Ga#a

2
 Gad

3
 Gd#d

4
 Ga#d

5
 

varA 486165 ± 11452 267572± 8065 355967± 9723 314368±9839 299236 ± 9431 

varAA - 304035 ± 7423 

 
- - 

varD - 256213 ± 4025 367032 ± 8017 306619 ± 125,2842 284355 ± 5629 

varDD - - - 159749± 1890 - 

varAD - - - - 222948 ± 3627 

varE 869615,3039 ± 8584 794503 ± 7598 861774 ± 7909 792201± 7123 786417 ± 7200 

h
2
 0,4847 0,1640 0,3681 0,1981 0,1864 

d
2
 - 0,1582 0,2360 0,1949 0,1783 

i
2
 - 0,1267 - 0,1520 0,1204 

H
2
 0,3147 0,5059 0,4441 0,67 0,5052 

1 Ga: matriz aditiva, 2Ga#a: matriz aditiva por interações epistáticas aditivas; 3Gad:matriz aditiva-dominante, 4Gd#d:matriz de dominância por interações epistáticas dominantes,     
5Ga#d: matriz aditiva por interações epistáticas aditivo-dominante. 
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Quando os efeitos de epistasia foram considerados, o componente d
2
 

(componente de dominância) reduziu, em média, 78%,  em relação ao modelo AD, para o 

caráter PROD. A proporção da variância de epistasia (i
2
) foi de 0,13 para A#A, 0,15 para 

D#D e 0,12 para A#D, na média dos caracteres. Na média desses modelos, i
2
 variou de 

0,09 (PROD) a 0,1609 (AACPD), refletindo a menor contribuição deste componente, em 

relação a d
2
, exceto nos modelos Gad e Gd#d para AACPD. Na média dos  caracteres, os 

componentes h
2
, d

2
 e i

2
 contribuíram com cerca de 34%, 33% e 33% para a variância 

fenotípica. 

A qualidade de ajuste dos modelos foi estimada usando o conjunto de dados 

completo, isto é, sem validação cruzada (Tabela 13 e 14). Quanto à capacidade preditiva 

dos modelos, as correlações entre valores genético-genômicos (BV) e fenótipos (Y) foram 

menores que as correlações entre o valor genético total (GV) e Y, para ambas as 

características avaliadas (Tabela 14). As correlações entre     e    variaram de 0,61, para 

AACPD, a 0,73, para PROD. Valores menores foram observados nas  correlações entre 

    e   , que variaram de 0,74 (AACPD) a 0,86 (PROD), com diferenças homogêneas 

entre os modelos para produtividade de grãos e uma sutil diferença para AACPD. 

A adequação dos modelos de predição aditivo, aditivo-dominante e aditivo-

dominante-epistático foi avaliada pela estimativa da acurácia preditiva de BV e GV. Nos 

modelos, a acurácia de BV variou de 0,37 (AACPD) a 0,58 (PROD), enquanto a acurácia 

de GV variou de 0,35 (AACPD) a 0,57 (PROD). Como esperado, a acurácia preditiva foi 

muito menor do que as correlações relacionadas à qualidade de ajuste (capacidade 

preditiva e estabilidade), pois as acurácias são obtidas por validação cruzada, considerando 

dados independentes entre os conjuntos de treinamento e teste.   Com base nos intervalos 

de erro padrão (SE) da média, não foram detectadas diferenças claras na acurácia preditiva 

entre os modelos, nem mesmo entre a exatidão de BV e GV, para cada caráter avaliado.  

Considerando ambas as características, a acurácia preditiva BV do modelo 

aditivo (A) foi altamente correlacionada com a herdabilidade de sentido restrito (h
2
), para 

ambos os caracteres avaliados (r = 0,96 para PROD e r = 0,92 para AACPD). Este 

resultado corrobora o conhecimento acerca do fato de que acurácias preditivas são 

fortemente influenciadas pela herdabilidade dos caracteres. 
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Tabela 13. Critérios relacionados à qualidade de ajuste para o modelo aditivo GBLUP, relacionados à área abaixo da curva de crescimento da doença – 

ferrugem branca (AACPD) e produtividade de grãos – PROD (kg.ha
-1

) em híbridos de milho, avaliados em delineamento de acasalamento 

fatorial para diferentes estruturas de parentesco.  

Caráter Modelo
1 LogL

2 AIC
3 

 
  Caráter Modelo LogL AIC 

  Ga  -106,140 2,212,290 

 

    #1# - Ga  -600,61 1401,21 

  Gad -56,548 2,113,100 

 

    #2# - Gad -593,27 1386,54 

AACPD Ga#a -22,501 2,045,000 

 

  PROD #3# - Ga#a -591,17 1382,35 

  Gd#d 13,732 1,972,540 

 

    #4# - Gd#d -589,93 1379,85 

  Ga#d -0,3833 2,007,670       #5# - Ga#d -590,41 1380,82 
1 Ga: matriz aditiva, Gad:matriz aditiva-dominante, Ga#a: matriz aditiva por interações epistáticas aditivas; Gd#d:matriz de dominância por interações epistáticas dominantes, Ga#d: 

matriz aditiva por interações epistáticas aditivo-dominante; 2 LogL: Função log-verossimilhança, 3 AIC: Critério de Informação de Akaike.
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Tabela 14. Qualidade de ajuste, estabilidade preditiva, erro quadrático médio e acurácia preditiva dos modelos de predição genômica avaliados, 

para área abaixo da curva de crescimento da doença – ferrugem branca (AACPD) e produtividade de grãos (PROD, kg ha
-1

) de 

híbridos de milho avaliados em delineamento de acasalamento fatorial. 

Caráter Modelo
1 

Qualidade do ajuste
2 

 
Estabilidade Preditiva

3 
 

Acurácia Preditiva
(4) 

r(BVf,  Ŷf) r(GVf,  Ŷf) 
 

r(BVf, BVt) r(GVf,GVt) EQM(BVf,BVt) EQM(GVf,GVt) r(BVt,Ŷt) se r(GVt,Ŷt) se 

 
Ga 0,6125 - 

 
0,9219 

 
0,0028 - 

 
0,3792 0,0233 - - 

 
Gad 0,6105 0,7476 

 
0,9183 0,4166 0,0012 0,0059 

 
0,3735 0,0234 0,3525 0,0234 

AACPD Ga#a 0,6113 0.8132 
 

0,9152 0,7786 0,0008 0,0085 
 

0,3678 0,0234 0,3384 0,0236 

 
Gd#d 0,6092 0,8663 

 
0,9166 0,7187 0,0011 0,0112 

 
0,3693 0,0234 0,3359 0,0233 

 
Ga#d 0,6103 0,8439 

 
0,9159 0,7438 0,0010 0,0099 

 
0,3688 0,0234 0,3439 0,0004 

 
Ga 0,7395 - 

 
0,9499 - 70435,75 - 

 
0,5816 0,0157 - - 

 
Gad 0,7384 0,8314 

 
0,9494 0,9029 56564,09 152194,2 

 
0,5796 0,0159 0,5715 0,0156 

PROD Ga#a 0,7383 0,8578 
 

0,9476 0,8798 54900,63 189567,4 
 

0,5770 0,0157 0,5645 0,0155 

 
Gd#d 0,7380 0,8708 

 
0,9492 0,8723 57017,97 205554,2 

 
0,5787 0,0158 0,5686 0,0155 

 
Ga#d 0,7381 0,8658 

 
0,9483 0,8753 56955,05 199456,6 

 
0,5774 0,0157 0,5679 0,0155 

1 Ga: matriz aditiva, Gad:matriz aditiva-dominante, Ga#a: matriz aditiva por interações epistáticas aditivas; Gd#d:matriz de dominância por interações epistáticas dominantes, Ga#d: 

matriz aditiva por interações epistáticas aditivo-dominante; 2 LogL: Função log-verossimilhança, 3 AIC: Critério de Informação de Akaike. 
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Como medida do viés de cada modelo, foram calculados o coeficiente de 

regressão (inclinação) de    em     ou     (Tabela 15). Considerando que coeficientes de 

declive maiores que a unidade indicam subestimação na previsão, e valores menores do 

que a unidade indicam superestimação, modelos imparciais devem ter coeficiente de 

inclinação igual a um. Para as características avaliadas, as inclinações do modelo aditivo A  

foram as que mais se aproximaram de um, indicando o menor viés deste modelo para o 

caráter AACPD e  PROD na predição do valor genético genômico. Os modelos A#A e A 

respectivamente, foram os de menor viés  para AACPD e PROD na predição do valor 

genético total. 

Quando os efeitos não aditivos foram incluídos nos modelos AD, A#A, D#D e 

A#D, houve subestimações significativas e mais acentuadas na predição BV para  AACPD, 

com coeficientes de declividade maiores que 2. Por outro lado, na predição de GV não 

houve viés significativo para a maioria dos modelos e caracteres.  O modelo D#D mostrou 

os maiores coeficientes de declividade, com viés mais significativo na previsão de GV para 

os dois caracteres (Tabela 15).  

 

Tabela 15. Coeficientes de regressão (± erros padrão) dos modelos de efeito aditivo e não-aditivo 

para os caracteres AACPD e produtividade de grãos (PROD), em híbridos de milho, 

corrigido no valor genético-genômico (R_BV) e no valor genético total (R_GV) para 

os híbridos. 

Caráter modelo R_BV ± se_BV 
 

R_GV ± se_GV 

AACPD 

A 1,4492 ± 0,1210 
 

1,4492 ± 0,1210 

AD 2,3477 ± 0,1973 
 

1,2366 ± 0,1016 

A#A 3,0429 ± 0,2621 
 

1,1182 ± 0,0921 

D#D 2,7153 ± 0,2329 
 

1,1712 ± 0,0958 

A#D 2,8387 ± 0,2425 
 

1,1522 ± 0,0948 

PROD 

A 1,1872 ± 0,0523 
 

1,1872 ± 0,0523 

AD 1,6635 ± 0,0859 
 

1,2032 ± 0,0554 

A#A 1,8575 ± 0,1006 
 

1,2062 ± 0,0551 

D#D 1,6728 ± 0,0885 
 

1,2229 ± 0,0569 

A#D 1,7162 ± 0,0914 
 

1,2205 ± 0,0567 

 

 

A estabilidade preditiva mede a dependência dos valores de BV ou GV sobre o 

fenótipo, definido como correlação entre     ou     de híbridos no conjunto completo de 

dados e     ou     de híbridos do conjunto de dados de validação. Como esperado,  para 

ambos os caracteres, a estabilidade preditiva foi maior para a predição BV, com 
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correlações variando de 0,91 a 0,92 para AACPD e em torno de 0,94 para PROD, do que 

para a predição GV; com correlações de 0,71 a 0,84 para AACPD e de 0,87 a 0,90 para 

PROD. Diferenças não significativas foram observadas na estabilidade preditiva em BV ou 

GV entre os modelos aplicados a cada característica. 

Entre a estabilidade preditiva BV e GV foram detectadas as maiores valores 

para a PROD e os menores valores para a AACPD, refletindo o melhor e pior ajuste aos 

valores genotípicos, respectivamente, pela consideração dos efeitos não aditivos 

(dominância e epistático) nos modelos GBLUP. 

O modelo A levou à maior correlação entre os valores genéticos genômicos 

preditos e Yf, seguido de Ga#a, Gad, Ga#d e o modelo Gd#d foi o que apresentou a menor 

correlação para a característica AACPD. No caso da variável PROD, o ordenamento de 

maior correlação foi para o modelo Ga, sucedido pelos modelos Gad, Ga#d, Gd#d. Em 

relação às correlações entre os efeitos genéticos totais e Yf  observa-se um padrão para as 

duas características avaliadas, sendo as maiores correlações apresentadas pelos modelos 

Gd#d, Ga#d, Ga#a, Gad e Ga (Tabela 15). 

No contexto de um programa de melhoramento de milho, com a 

disponibilidade de painéis de marcadores genômicos densos, tornou-se possível contribuir 

com um grande número de SNP e obter a matriz de parentesco genômica (matriz G) entre 

progênies. No entanto, a nossa é a primeira tentativa formal de estimar variações aditivas, 

dominantes e epistáticas de híbridos de milho do caráter área abaixo da curva de progresso 

da doença (ferrugem branca). A estimativa de variância não aditiva permitida pela 

informação genômica foi semelhante à variância aditiva estimada de 0,03, sugerindo que 

os efeitos não aditivos são tão importantes quanto os efeitos aditivos para vários híbridos. 

No presente estudo, utilizamos modelos GBLUP para estimar a variação 

genética aditiva e não-aditiva e os valores genéticos e genômicos, por meio de análise 

baseada em matrizes G, usando marcadores SNP genômicos. Portanto, com base em 

modelos genéticos baseados em marcadores, esta é uma tentativa formalizada de estimar 

variações aditivas, de dominância e epistática de fenótipos reais, em híbridos de milho. 

Não dispúnhamos de dados de pedigree desses híbridos, o que não afetou na eficiência dos 

modelos; outros estudos demonstraram a menor eficiência dos modelos baseados em 

pedigree (Muñoz et al., 2014, Gamal El-Dien et al., 2016).  

A variância aditiva diminuiu quando os efeitos de dominância foram incluídos 

no modelo, e diminuiu ainda mais quando os efeitos epistáticos foram considerados. O 
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valor médio de h
2
 para os modelos Ga, Gad e Ga#d foram, respectivamente,  0,266, 0,169 e 

0,140, para AACPD, e 0,489, 0,368 e 0,354 para PROD (Figura 16). Estes resultados 

evidenciam a natureza confusa dos efeitos aditivos e não aditivos. Em outras palavras, os 

efeitos que o modelo Ga#d alocou para dominância e efeitos epistáticos agora foram 

absorvidos pelo componente genético aditivo inferido no modelo Ga. Isso significa que os 

modelos que ignoram os componentes não aditivos renderiam estimativas tendenciosas de 

variação aditiva, para cima, se os componentes da variância verdadeira dos efeitos 

ignorados não eram zero (Lu et al., 1999).  

 

  

Figura 16. Alterações na herdabilidade estimada de dois caracteres em híbridos de milho, 

ajustando efeitos genéticos nos modelos Ga (aditivo), Gad (aditivo e dominante), 

Ga#a (aditivo, aditivo e epistático), Gd#d (dominante, dominante e epistático), Ga#d 

(aditivo, dominante e epistático). AACPD: área abaixo da curva de progresso da 

doença; PROD: produtividade de grãos (kg.ha
-1

). 

 

A covariância entre irmãos completos e meio-irmãos inclui  
 

 
   
   e  

 

  
   
  , 

respectivamente; então, há um componente não aditivo "escondido", mesmo que um 

modelo aditivo esteja instalado. Além disso, dependendo da distribuição de frequências 

alélicas e dos padrões de desequilíbrio de ligação (LD), algumas das variâncias decorrentes 

da interação de alelos podem se manifestar como variância aditiva (Hill et al., 2008; Zuk et 

al., 2012).  

A natureza desconexa dos efeitos aditivos e não aditivos depende da 

distribuição das frequências alélicas, dos padrões de desequilíbrio de ligação (LD) e da 

arquitetura genética de caracteres, uma vez que certa proporção da variância devida à 

interação de alelos pode influenciar positivamente a estimativa de variância aditiva (Lu et 
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al., 1999; Hill et al., 2008; Zuk et al., 2012). Nesse sentido, para todos os caracteres, a 

variância aditiva foi superestimada quando se utilizou o modelo A, sendo 87% da variância 

aditiva superestimada explicada pela variância de dominância e 13% pela variância 

epistática nos caracteres que a dominância representa uma grande fração da variância 

genética total, em todos os fenótipos de milho avaliados. Esta grande fração é ainda mais 

pronunciada para PROD, um caráter  reconhecidamente controlada pelo efeito expressivo 

de dominância.  

 

4.3.5 Simulação de perda em esquema circulante numa tabela dialélica  

  

Na seção 4.3.4 verifica-se que incorporação dos efeitos de dominância e 

epistasia pouco ou nada contribuiu para a melhoria das predições nos dois caracteres, por 

isso, a partir dessa seção passaremos a considerar somente o modelo aditivo (A) nas 

análises. Considerando o delineamento como circulante, os valores de h
2
 ( herdabilidade de 

sentido restrito) diminuíram  a medida que os valores de “s” foram aumentando para 

AACPD. O valor de h
2
, considerando s=5, destacou-se dos demais para o caráter PROD, 

com valor superior aos demais encontrados (Tabela 16). 

 

Tabela 16. Estimativas da variância genética aditiva (varA), variância residual (varE), 

herdabilidade no sentido restrito (h
2
) e seus erros padrão e as proporções destas 

variâncias para a variância fenotípica (definida como a soma dos componentes de 

variância do modelo) para área abaixo da curva de progresso da doença (AACPD) e 

para produtividade de grãos (kg.ha
-1

), resultantes do ajuste de um modelo aditivo 

aplicado à análise genômica de dados de dialelo circulante em milho. 

Caráter Valor de "s" Modelo varA varE h
2 se(h

2
) 

AACPD  

s=3 #1# - Ga  0,0370 0,0550 0,4010 0,0110 

s=5 #1# - Ga  0,0450 0,0670 0,3990 0,0080 

s=7 #1# - Ga  0,0330 0,0770 0,2960 0,0070 

PROD  

s=3 #1# - Ga  841556,756 1573648,989 0,339 0,014 

s=5 #1# - Ga  1537045,387 744914,786 0,667 0,007 

s=7 #1# - Ga  800648,600 1246489,296 0,389 0,008 

 

A qualidade relativa do modelo foi avaliada através de um critério de 

informação de Akaike (AIC) (Tabela 17). Em relação, ao modelo com menor valor AIC 

estimada para o dialelo circulante destaca-se o modelo epitático-dominante (D#D) com 
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valores muito próximos para s=3 e s=5 para o caráter AACPD. Para o caráter PROD temos 

como relevante o modelo epistático-dominante (D#D) com s=3. 

 

Tabela 17. Critérios relacionados à qualidade de ajuste para o modelo aditivo GBLUP, 

relacionados à área abaixo da curva de crescimento da doença – ferrugem branca 

(AACPD) e produtividade de grãos – PROD (kg.ha
-1

) em híbridos de milho, sob 

diferentes estruturas de dialelo circulante (s=3, s=5 e s=7). 

Caráter Valores de "s" LogL
(1) AIC

(2) 

AACPD 

s=3 0,08 199,83 

s=5 -2,78 205,56 

s=7 -7,75 215,50 

PROD 

s=3 -206,05 612,99 

s=5 -331,12 862,23 

s=7 -476,64 1153,29 
1 LogL: Função log-verossimilhança; 2 AIC: Critério de Informação de Akaike; 

 

As medidas relacionadas à estabilidade preditiva, ao erro quadrático médio 

(EQM) e o coeficiente de inclinação (b), para predizer os valores genéticos-genômicos dos 

híbridos para cada caráter avaliado, são mostradas nas Tabela 18 considerando o dialelo 

como circulante. 

Para a predição de BV  foram encontrados valores de 0,61 para AACPD e 0,73 

para PROD, independente do valor de “s”. Portanto, esse não foi um bom critério de 

diferenciação para os dois caracteres avaliados. 

Os acréscimos verificados em s foram acompanhados de acréscimos em BV 

para ambas as variáveis. O valor expressivo para a estabilidade preditiva BV pode ser 

observado  para o valor de s= 5, o qual representa mais de 78 % de estabilidade preditiva 

para ambas as variáveis. Nota-se que as estimativas considerando o dialelo como circulante 

sugere um s mínimo de 5 para a obtenção de estimativas precisas. Resultado semelhante ao 

encontrado por Fuzatto (2003) na obtenção de estimativas significativas e adequadas de 

CGC e CEC utilizando um s mínimo de 5.  

O erro quadrático médio (EQM) para a predição BV apresentou estimativas 

decrescentes a medida que o valor de “s” aumentava tanto para AACPD, quanto para 

PROD no dialelo circulante (Tabela 18).  
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Tabela 18. Qualidade de ajuste, estabilidade preditiva, erro quadrático médio e acurácia preditiva 

dos modelos de predição genômica avaliados, para área abaixo da curva de crescimento 

da doença – ferrugem branca (AACPD) e produtividade de grãos (PROD, kg.ha
-1

) de 

híbridos de milho avaliados em diferentes estruturas de dialelo circulante (s-3, s=5 e 

s=7). 

Caráter 
Valores 

de "s" 

Qualidade-ajuste 
 

Estabilidade preditiva 
 

Acurácia Preditiva 

r(BVf,Ŷf) 
 

r(BVf,BV) EQM(BVf,BVt) 
 

r(BVt,Ŷt) Se 

AACPD 

s=3 0,6125 
 

0,4576 0,0146 
 

0,1998 0,022 

s=5 0,6125 
 

0,7808 0,0077 
 

0,3540 0,022 

s=7 0,6125 
 

0,8765 0,0039 
 

0,3899 0,019 

PROD 

s=3 0,7395 
 

0,7248 376312,1 
 

0,3987 0,022 

s=5 0,7395 
 

0,8918 199024,8 
 

0,5838 0,018 

s=7 0,7395 
 

0,8975 155830 
 

0,5173 0,017 

 

Em se tratando da acurácia preditiva, a de maior destaque  é verificada com 

valor de s=5 para o caráter PROD.  Para AACPD não foram observados valores relevantes 

de acurácia preditiva (Tabela 18).  

Para as características avaliadas, na condição de dialelo circulante com s=5, as 

inclinações do modelo aditivo A não foram significativamente diferentes de um, indicando 

não haver viés significativo na predição BV (Tabela 19 ).  

Portanto, o presente estudo foi motivado pelo fato de que nenhum outro ainda 

comparou modelos de predição, incluindo efeitos simultaneamente aditivos e não aditivos, 

para investigar a predição genômica em milho, com dados reais, visando resistência à 

ferrugem branca, provenientes do esquema de delineamento de acasalamento fatorial e 

circulante, este com três variações no número de cruzamento por grupo (s=3, s=5 e s=7). 

Os estudos já realizados em milho exploraram e consideraram, efeitos aditivos e de 

dominância para tolerância ao déficit hídrico (Dias et al., 2016) e efeitos não aditivos na 

previsão genômica, porém, apenas para dados simulados para o caráter produtividade de 

grãos (Pereira, 2015). Fuzatto (2003) recomenda a utilização de, no mínimo,  cinco 

cruzamentos por parental (s=5) para que se obtenha estimativas significativas e adequadas 

de CGC e CEC em milho. 
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Tabela 19. Coeficientes de regressão (± erros padrão) das variáveis AACPD e PROD corrigidos no 

valor genético total previsto (GTV) e no valor de reprodução previsto (VBG) para os 

híbridos no conjunto de dados de teste na condição de circulante. 

Caráter Valores de "s" 
Nº de 

híbridos 
R_BV ± se_BV R_GV ± se_GV 

 
s=3 27 0,716 ± 0,087 0,716 ± 0,0872 

AACPD s=5 45 0,959 ± 0,073 0,956 ± 0,0739 

 
s=7 63 1,368 ± 0,095 1,368 ± 0,0951 

 
s=3 27 1,928 ± 0,150 1,9282 ± 0,1506 

PROD s=5 45 0,947 ± 0,046 0,9474 ± 0,0461 

 
s=7 63 1,378 ± 0,073 1,378 ± 0,0739 

 

 

4.4 PREDIÇÃO GENÔMICA DE HÍBRIDOS VIA MODELO MISTO 

 

4.4.1 Capacidade de combinação estimada com informação de marcador genético 

 

Uma outra abordagem investigada foi a predição genômica do desempenho dos 

híbridos via modelo misto com uso apenas de informações da similaridade genética entre 

as linhagens de cada grupo e entre os respectivos híbridos. Para isso, obteve-se matrizes de 

similaridade, cujos coeficientes foram estimados pelo método de Rogers modificado 

(Apêndices A, B e C). O procedimento permitiu também a estimação das capacidades de 

combinação (CGC e CEC), via marcadores SNP. 

Os componentes de variância associados à capacidade geral de combinação das 

linhagens do grupo Dent (     
    do grupo Flint       

   e à capacidade específica de 

combinação dos híbridos (    
 ), bem como da variância residual (  

 ), variam 

expressivamente para as duas variáveis (Tabela 20). Neste momento teve-se a necessidade 

de desconsiderar todos os híbridos formados pelas linhagens D7 e LF3, que por 

corresponderam ao híbrido perdido (D7LF3) no processo de experimentação, não permitiu 

a correta operacionalização matricial requerida pelo modelo de predição genômica descrito 

por Bernardo (2010). Ao final, permaneceram 72 híbridos dos 89 híbridos. 

A estimativa de     
  da variável AACPD para o coeficiente de similaridade 

de Rogers Modificado (MR) é cerca de 118 vezes menor do que a estimativa obtida     
 , 

o que indica predominância dos efeitos não aditivos. O mesmo é observado para a variável 
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produtividade de grãos com um valor de efeitos aditivos 25 vezes menores que os efeitos 

não aditivos. 

O componente de variância residual (  
   variou proporcionalmente para cada 

variável, originando estimativas de herdabilidade da seleção genômica     
   similares 

entre as variáveis. As estimativas de    
  foram de 0,89 para a variável AACPD e de  0,95 

produtividade de grãos, de acordo com o coeficiente de similaridade de Rogers Modificado 

– MR (Tabela 20). Ainda, foram observadas elevadas estimativas de correlação entre 

médias preditas e fenotípicas (    ) para ambas as variáveis, em que as estimativas de     

correspondem a 0,98 e 0,99 para AACPD e a produtividade de grãos, respectivamente. 

 

Tabela 20. Estimativas dos componentes de variância      
 ,      

 ,     
  e   

 , do coeficiente de 

herdabilidade no sentido amplo, da seleção genômica em nível de média dos híbridos 

    
   e correlação entre médias preditas e fenotípicas (    , no modelo misto de 

predição (Rex Bernardo, 2010), modelo de Griffing (1956) – método IV, para as 

variáveis área abaixo da curva de progresso da doença – ferrugem branca (AACPD) e 

produtividade de grãos, em híbridos de milho avaliados em delineamento de 

acasalamento fatorial. 

Componentes 
AACPD 

 
Produtividade (kg.ha

-1
) 

Rex Bernardo Griffing 
 

Rex Bernardo Griffing 

σ
2

CGCd 1040,105 438,19 
 

13372,84 2918331 

σ
2

CGCf 483,0016 1307,10 
 

57203,16 5775875 

σ
2

CEC 181153,5 658,48 
 

1767249 1272338 

σ
2

R 21711,57 387,79 
 

94135,34 1255191 

h
2
sg 0,893 - 

 
0,951 - 

rMG 0,986 -   0,996 - 

 

Neste estudo, foram observadas elevadas estimativas de     para as variáveis 

analisadas. Esses estudos indicam que o modelo de seleção genômica contendo os efeitos 

das capacidades geral e específica de combinação apresentado por Bernardo (2010) foi 

eficiente em predizer a performance dos híbridos. O não uso e o uso da informação de 

marcadores moleculares (modelo Rex Bernardo, 2010)  na  estimação dos componentes de 

variância encontram-se representados na Tabela 20. Verifica-se que o ordenamento da 

magnitude das estimativas variam mais entre os modelos do que entre os caracteres 
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avaliados (AACDPD e PROD), isso significa que a informação adicional  dos marcadores 

moleculares  provoca diferenciação na maneira pela qual as estimativas são geradas.   

No grupo de linhagens tipo “Dent”, considerando o caráter AACPD, não há 

evidência de colaboração para o caráter somente para as linhagens D1, D4. Para o caráter 

PROD temos como destaque as linhagens D1, D8, D9, D10, contribuindo favoravelmente 

para o caráter. No grupo “Flint” apenas a linhagem LF2 beneficia o caráter AACPD e para 

o caráter PROD somente a linhagem LF5 coopera, revelando que o grupo “Flint” possui 

menor variabilidade genética para ambos os caracteres (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Predições de capacidade geral de combinação das linhagens dos grupos Dent (D) e Flint 

(F), obtidas com uso de  informação do coeficiente de similaridade genética para os 

caracteres área abaixo da curva de progresso da doença – ferrugem branca (AACPD) e 

produtividade de grãos – PROD (kg.ha
-1

). 

 

 

A Tabela 22 possui uma sugestão dos híbridos que poderiam seguir no 

programa de melhoramento de milho da Embrapa Milho e Sorgo, como bons materiais 

genéticos. Neste sentido, destacam-se para AACPD: D2LF8, D8LF8, D1LF8, D10LF8, 

D9LF8, D3LF8, D4LF8, D3LF2, D6LF8, D2LF7. A sequência dos dez melhores híbridos 

de milho avaliados para o caráter PROD foram D2LF8, D2LF6, D1LF6, D5LF6, D6LF1, 

D2LF9, D8LF1, D6LF2, D6LF6, D2LF1. 

 

 
  

Linhagens AACPD PROD 
 

Linhagens AACPD PROD 

D1 290,678 17875 
 

LF1 121,775 -47,701 
D2 -33,329 -11674 

 

LF2 -0,3692 -36,887 
D3 -41,5035 -17397 

 

LF3 - - 

D4 867,597 471171 
 

LF4 277,349 -142,15 
D5 -0,614 -21246 

 

LF5 278,668 486,322 
D6 299,701 -84389 

 

LF6 12,455 -64,209 
D7 - - 

 

LF7 0,839 -86,679 
D8 -18,342 130826 

 

LF8 239,197 -65,152 
D9 2,61 206232 

 

LF9 141,159 -43,024 
D10 -16,054 74447 

 

- - - 
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Tabela 22. Predições de capacidade específica de combinação dos híbridos, obtidas com uso de 

informação do coeficiente de similaridade genética para os caracteres área abaixo da 

curva de progresso da doença – ferrugem branca (AACPD) e produtividade de grãos – 

PROD (kg.ha
-1

). 

Híbridos AACPD PROD 
 

Híbridos AACPD PROD 
D1LF1 259,44 1616,85 

 
D5LF6 351,83 2180,57 

D1LF2 -108,37 1161,17 
 

D5LF7 -102,66 283,56 
D1LF4 21,34 1464,10 

 
D5LF8 -266,33 1198,38 

D1LF5 235,20 932,68 
 

D5LF9 401,03 90,89 
D1LF6 362,92 2359,80 

 
D6LF1 194,82 2051,79 

D1LF7 104,36 -666,56 
 

D6LF2 243,02 1989,36 
D1LF8 -548,04 352,79 

 
D6LF4 521,23 1415,59 

D1LF9 190,60 -70,90 
 

D6LF5 68,05 1285,01 
D2LF1 86,63 1918,32 

 
D6LF6 518,54 1950,73 

D2LF2 -7,29 395,37 
 

D6LF7 -104,52 686,61 
D2LF4 164,43 143,62 

 
D6LF8 -316,94 1215,75 

D2LF5 -79,34 924,35 
 

D6LF9 330,93 398,28 
D2LF6 459,04 2403,57 

 
D8LF1 325,04 1993,12 

D2LF7 -315,71 -318,22 
 

D8LF2 -206,67 234,69 
D2LF8 -665,38 2438,32 

 
D8LF4 216,94 893,48 

D2LF9 40,64 2050,77 
 

D8LF5 -25,86 405,53 
D3LF1 -50,32 1100,78 

 
D8LF6 637,80 1403,30 

D3LF2 -323,40 1150,40 
 

D8LF7 -30,44 -1510,90 
D3LF4 58,93 1056,04 

 
D8LF8 -603,33 611,06 

D3LF5 55,12 501,08 
 

D8LF9 237,48 -4,95 
D3LF6 -255,74 762,86 

 
D9LF1 454,09 721,42 

D3LF7 -143,86 1232,93 
 

D9LF2 265,09 378,43 
D3LF8 -420,15 484,143 

 
D9LF4 203,38 -132,86 

D3LF9 104,55 -625,81 
 

D9LF5 12,51 -942,13 
D4LF1 137,45 16916,90 

 
D9LF6 487,95 140,29 

D4LF2 253,81 1219,12 
 

D9LF7 162,47 -929,31 
D4LF4 -55,81 705,89 

 
D9LF8 -459,25 -922,95 

D4LF5 241,01 866,49 
 

D9LF9 448,62 -1131,20 
D4LF6 337,50 1082,75 

 
D10LF1 105,83 1302,29 

D4LF7 -117,32 -1591 
 

D10LF2 201,70 289,04 
D4LF8 -374,2 685,94 

 
D10LF4 307,25 797,78 

D4LF9 406,80 -740,03 
 

D10LF5 224,57 -45,86 
D5LF1 196,81 1304,60 

 
D10LF6 712,80 805,22 

D5LF2 -48,17 237,30 
 

D10LF7 20.63 -638,53 
D5LF4 273,03 1350,49 

 
D10LF8 -475,18 11,33 

D5LF5 487,31 480,52 
 

D10LF9 -12,32 505,68 
 

 

4.4.2 Predição genômica utilizando coeficiente de similaridade genética 

Os 72 híbridos preditos via seleção genômica utilizando a matriz de 

similaridade de Rogers modificado no estado estão apresentados na Tabela 23. O 

comportamento dos 72 híbridos depois de ranqueados tem como os dez superiores: D2LF8, 

D1LF8, D10LF8, D9LF8, D3LF8, D4LF8, D3LF2, D6LF8, D2LF7 para o caráter 
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AACPD. Para o caráter PROD, destacam-se os híbridos D2LF6, D2LF8, D1LF6, D5LF6, 

D6LF1, D2LF9, D6LF2, D6LF6, D8LF1, D2LF1.  

 

Tabela 23. Híbridos preditos via seleção genômica utilizando a matriz de similaridade genética de 

Rogers modificado no estado, para os caracteres área abaixo da curva de progresso da 

doença – ferrugem branca (AACPD) e produtividade de grãos – PROD (kg.ha
-1

).  

Híbrido AACPD PROD Híbrido AACPD PROD Híbrido AACPD PROD 

D1LF1 1796,70 4431,02 D4LF1 1668,75 4511,05 D8LF1 1868,10 4777,09 

D1LF2 1422,65 3945,79 D4LF2 1789,56 4040,81 D8LF2 1327,09 2950,30 

D1LF4 1551,54 4243,00 D4LF4 1475,71 3514,40 D8LF4 1754,32 3621,90 

D1LF5 1778,23 3776,09 D4LF5 1779,83 3543,28 D8LF5 1506,67 3155,48 

D1LF6 1896,66 5134,85 D4LF6 1870,08 3729,99 D8LF6 2174,79 4160,78 

D1LF7 1641,71 2121,29 D4LF7 1414,43 1050,56 D8LF7 1502,33 1233,44 

D1LF8 984,48 3162,17 D4LF8 1170,38 3391,97 D8LF8 933,55 3343,27 

D1LF9 1727,65 2746,01 D4LF9 1942,09 1897,64 D8LF9 1768,12 2697,76 

D2LF1 1619,37 4722,06 D5LF1 1735,72 3955,07 D9LF1 1983,91 3418,41 

D2LF2 1528,38 3210,63 D5LF2 1485,90 2909,30 D9LF2 1808,54 3139,94 

D2LF4 1693,86 2929,33 D5LF4 1811,55 4030,02 D9LF4 1736,73 2560,28 

D2LF5 1449,27 3704,33 D5LF5 2021,61 3146,88 D9LF5 1549,48 1763,81 

D2LF6 2000,48 5248,07 D5LF6 1890,66 5048,14 D9LF6 2020,09 2867,77 

D2LF7 1216,44 2457,91 D5LF7 1429,92 3121,59 D9LF7 1699,05 1805,70 

D2LF8 870,38 5227,26 D5LF8 1265,44 4030,68 D9LF8 1073,12 1798,88 

D2LF9 1571,57 4861,22 D5LF9 1945,62 2987,71 D9LF9 1987,05 1622,55 

D3LF1 1485,05 3918,78 D6LF1 1730,13 4880,24 D10LF1 1638,02 4026,53 

D3LF2 1207,75 3955,22 D6LF2 1781,94 4830,61 D10LF2 1733,08 3007,56 

D3LF4 1594,97 3874,98 D6LF4 2055,31 4278,37 D10LF4 1851,45 3580,81 

D3LF5 1584,92 3290,48 D6LF5 1606,58 4155,33 D10LF5 1759,49 2668,81 

D3LF6 1273,24 3546,53 D6LF6 2052,86 4807,87 D10LF6 2251,33 3532,70 

D3LF7 1397,95 4081,11 D6LF7 1432,76 3441,34 D10LF7 1554,33 2110,46 

D3LF8 1112,36 3263,96 D6LF8 1214,10 3940,93 D10LF8 1062,95 2767,87 

D3LF9 1640,69 2166,81 D6LF9 1861,16 3117,75 D10LF9 1521,59 3249,04 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

i) Houve nítida diferenciação genética entre os híbridos quanto ao caráter 

relacionado à severidade da doença (ferrugem branca – Physopella zeae), o que 

não ocorreu estatisticamente para produtividade de grãos.  

 

ii) Os híbridos P30LF35H, 2B587, D2LF8, D8LF8, D1LF8 e D7LF8 apresentaram 

menor severidade de sintomas de ferrugem branca; os dois primeiros são 

cultivares comerciais, e os outros, híbridos experimentais. 

 

iii) Os melhores valores de capacidade geral de combinação (CGC), para o caráter 

relacionado à resistência à doença (AACPD), foram apresentados pelas 

linhagens LF8, LF2 e LF5, do grupo Flint.  Entre estes genitores apenas LF2 

mostrou CGC favorável também para produtividade de grãos neste conjunto de 

dados. 

 

iv) Os métodos de predição genômica apresentaram acurácia máxima de 0,58 para 

AACPD e 0,46 para PROD, e praticamente não diferiram entre si em suas 

predições nos diferentes modelos. 

 

v) O melhor desempenho computacional do modelo GBLUP, relativamente a 

outros métodos de predição genômica, foi corroborado neste estudo.  

 

vi) A incorporação de efeitos de dominância e epistasia no modelo puramente 

aditivo de predição genômica não contribuiu para a melhoria das predições, nos 

dois caracteres. Especificamente, houve discreta melhoria nas acurácias 

preditivas para produtividade de grãos (valores em torno de 0,57), enquanto 

para o caráter AACPD, em geral, as acurácias reduziram para cerca de 0,37. 
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vii) Para a maioria dos critérios de confiabilidade adotados para avaliar a qualidade 

das predições, os resultados sustentam que o tamanho “s” (número de 

cruzamentos entre grupos num dialelo circulante)  não deve ser inferior a cinco. 

 

viii) A predição genômica via modelo misto com uso apenas de informações da 

similaridade genética entre as linhagens de cada grupo e entre os respectivos 

híbridos, via coeficiente de similaridade de Rogers modificado, resulta em alta 

correlação entre médias preditas e fenotípicas (ex. 0,986 para AACPD e 0,996 

para PROD), corroborando o potencial desta abordagem para predição 

genômica de híbridos em milho. 

 

ix) A predição genômica ratificou o desempenho satisfatório dos seguintes híbridos 

simples (os dez genótipos superiores), quanto à resistência à ferrugem branca 

em milho: D2LF8, D1LF8, D10LF8, D9LF8, D3LF8, D4LF8, D3LF2, D6LF8 

e D2LF7. Para produtividade de grãos, destacaram-se: D2LF6, D2LF8, D1LF6, 

D5LF6, D6LF1, D2LF9, D6LF2, D6LF6, D8LF1 e D2LF1. Note-se que  o 

híbrido D2LF8 mostrou bom desempenho em ambos os caracteres.  
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            Apêndice A. Matriz de similaridade genética de Rogers Modificado entre linhagens do grupo Dent. 

Linhagem D1 D2 D3 D4 D5 D6 D8 D9 D10 

D1 1,00 0,64 0,58 0,71 0,58 0,57 0,67 0,67 0,68 

D2 0,64 1,00 0,59 0,62 0,58 0,58 0,61 0,61 0,62 

D3 0,58 0,59 1,00 0,58 0,59 0,59 0,58 0,58 0,58 

D4 0,71 0,62 0,58 1,00 0,58 0,57 0,68 0,69 0,71 

D5 0,58 0,58 0,59 0,58 1,00 0,70 0,58 0,57 0,58 

D6 0,57 0,58 0,59 0,57 0,70 1,00 0,57 0,57 0,58 

D8 0,67 0,61 0,58 0,68 0,58 0,57 1,00 0,67 0,69 

D9 0,67 0,61 0,58 0,69 0,57 0,57 0,67 1,00 0,71 

D10 0,68 0,62 0,58 0,71 0,58 0,58 0,69 0,71 1,00 

 

 

              Apêndice B. Matriz de similaridade genética de Rogers Modificado entre linhagens do grupo Flint. 

Linhagem LF1 LF2 LF4 LF5 LF6 LF7 LF8 LF9 

LF1 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 

LF2 0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 

LF4 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 

LF5 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 

LF6 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 

LF7 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 

LF8 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 

LF9 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 
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Apêndice C. Matriz de similaridade genética de Rogers Modificado entre os híbridos simples. 

Híbrido D1LF1 D1LF2 D1LF4 D1LF5 D1LF6 D1LF7 D1LF8 D1LF9 D2LF1 D2LF2 D2LF4 D2LF5 D2LF6 D2LF7 D2LF8 D2LF9 

D1LF1 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 0,64 0,47 0,42 0,41 0,46 0,48 0,45 0,45 

D1LF2  0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,47 0,64 0,43 0,42 0,45 0,48 0,46 0,45 

D1LF4 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 0,46 0,47 0,64 0,48 0,47 0,52 0,46 0,47 

D1LF5 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 0,48 0,48 0,50 0,64 0,48 0,53 0,47 0,48 

D1LF6 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 0,45 0,44 0,41 0,40 0,64 0,48 0,44 0,44 

D1LF7 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 0,38 0,38 0,37 0,36 0,39 0,64 0,39 0,39 

D1LF8 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 0,44 0,45 0,41 0,40 0,44 0,48 0,64 0,44 

D1LF9 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 0,44 0,44 0,42 0,41 0,45 0,49 0,45 0,64 

D2LF1 0,64 0,47 0,46 0,48 0,45 0,38 0,44 0,44 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 

D2LF2 0,47 0,64 0,47 0,48 0,44 0,38 0,45 0,44 0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 

D2LF4 0,42 0,43 0,64 0,50 0,41 0,37 0,41 0,42 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 

D2LF5 0,41 0,42 0,48 0,64 0,40 0,36 0,40 0,41 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 

D2LF6 0,46 0,45 0,47 0,48 0,64 0,39 0,44 0,45 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 

D2LF7 0,48 0,48 0,52 0,53 0,48 0,64 0,48 0,49 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 

D2LF8 0,45 0,46 0,46 0,47 0,44 0,39 0,64 0,45 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 

D2LF9 0,45 0,45 0,47 0,48 0,44 0,39 0,44 0,64 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D3LF1 D3LF2 D3LF4 D3LF5 D3LF6 D3LF7 D3LF8 D3LF9 D4LF1 D4LF2 D4LF4 D4LF5 D4LF6 D4LF7 D4LF8 D4LF9 

D1LF1 0,58 0,43 0,42 0,42 0,38 0,47 0,40 0,41 0,71 0,52 0,49 0,49 0,50 0,46 0,49 0,49 

D1LF2  0,42 0,58 0,42 0,42 0,37 0,46 0,41 0,41 0,52 0,71 0,49 0,49 0,49 0,46 0,50 0,49 

D1LF4 0,38 0,39 0,58 0,45 0,35 0,46 0,38 0,40 0,49 0,50 0,71 0,54 0,49 0,47 0,48 0,49 

D1LF5 0,39 0,39 0,45 0,58 0,35 0,46 0,38 0,40 0,49 0,50 0,55 0,71 0,49 0,47 0,48 0,49 

D1LF6 0,45 0,44 0,45 0,45 0,58 0,50 0,43 0,45 0,50 0,49 0,48 0,48 0,71 0,46 0,49 0,49 

D1LF7 0,32 0,32 0,35 0,34 0,30 0,58 0,32 0,34 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,71 0,50 0,50 

D1LF8 0,40 0,41 0,41 0,41 0,37 0,47 0,58 0,41 0,49 0,50 0,48 0,48 0,49 0,46 0,71 0,49 

D1LF9 0,40 0,40 0,41 0,41 0,37 0,47 0,40 0,58 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,47 0,49 0,71 

D2LF1 0,59 0,44 0,45 0,45 0,38 0,42 0,41 0,42 0,62 0,46 0,45 0,46 0,44 0,36 0,43 0,43 

D2LF2 0,43 0,59 0,45 0,46 0,37 0,42 0,41 0,41 0,45 0,62 0,46 0,46 0,43 0,36 0,43 0,42 

D2LF4 0,37 0,38 0,59 0,46 0,33 0,39 0,36 0,38 0,40 0,42 0,62 0,49 0,40 0,35 0,40 0,41 

D2LF5 0,36 0,37 0,45 0,59 0,33 0,39 0,36 0,37 0,40 0,41 0,47 0,62 0,40 0,34 0,39 0,40 

D2LF6 0,46 0,45 0,48 0,49 0,59 0,46 0,44 0,45 0,44 0,44 0,45 0,46 0,62 0,36 0,43 0,43 

D2LF7 0,37 0,37 0,42 0,42 0,34 0,59 0,37 0,39 0,48 0,49 0,52 0,53 0,48 0,62 0,48 0,49 

D2LF8 0,41 0,42 0,45 0,45 0,38 0,43 0,59 0,42 0,44 0,45 0,45 0,46 0,43 0,36 0,62 0,43 

D2LF9 0,41 0,40 0,44 0,45 0,37 0,42 0,40 0,59 0,44 0,44 0,46 0,46 0,43 0,37 0,43 0,62 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D5LF1 D5LF2 D5LF4 D5LF5 D5LF6 D5LF7 D5LF8 D5LF9 D6LF1 D6LF2 D6LF4 D6LF5 D6LF6 D6LF7 D6LF8 D6LF9 

D1LF1 0,58 0,43 0,41 0,41 0,42 0,46 0,41 0,41 0,57 0,42 0,41 0,41 0,41 0,46 0,41 0,41 

D1LF2  0,43 0,58 0,42 0,41 0,41 0,45 0,41 0,40 0,42 0,57 0,42 0,41 0,41 0,46 0,41 0,40 

D1LF4 0,39 0,40 0,58 0,44 0,39 0,45 0,39 0,39 0,39 0,39 0,57 0,44 0,39 0,45 0,39 0,39 

D1LF5 0,39 0,40 0,45 0,58 0,40 0,46 0,39 0,40 0,39 0,40 0,45 0,57 0,40 0,46 0,39 0,40 

D1LF6 0,41 0,40 0,40 0,40 0,58 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,57 0,45 0,40 0,40 

D1LF7 0,33 0,33 0,35 0,35 0,34 0,58 0,34 0,34 0,33 0,33 0,34 0,34 0,33 0,57 0,33 0,34 

D1LF8 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,45 0,58 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40 0,45 0,57 0,40 

D1LF9 0,41 0,40 0,42 0,41 0,41 0,46 0,41 0,58 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,46 0,40 0,57 

D2LF1 0,58 0,43 0,44 0,44 0,42 0,41 0,41 0,41 0,58 0,43 0,44 0,44 0,42 0,41 0,41 0,41 

D2LF2 0,42 0,58 0,44 0,44 0,41 0,40 0,41 0,40 0,43 0,58 0,44 0,44 0,41 0,41 0,41 0,41 

D2LF4 0,37 0,38 0,58 0,45 0,37 0,38 0,36 0,37 0,37 0,38 0,58 0,45 0,37 0,39 0,37 0,38 

D2LF5 0,37 0,37 0,45 0,58 0,37 0,38 0,36 0,37 0,37 0,38 0,45 0,58 0,37 0,39 0,37 0,37 

D2LF6 0,41 0,41 0,43 0,44 0,58 0,41 0,40 0,40 0,41 0,41 0,43 0,44 0,58 0,41 0,40 0,41 

D2LF7 0,38 0,38 0,42 0,42 0,38 0,58 0,38 0,38 0,37 0,38 0,42 0,42 0,38 0,58 0,38 0,38 

D2LF8 0,40 0,41 0,43 0,44 0,40 0,41 0,58 0,40 0,40 0,41 0,43 0,43 0,40 0,41 0,58 0,41 

D2LF9 0,41 0,41 0,44 0,44 0,41 0,42 0,41 0,58 0,41 0,41 0,44 0,44 0,41 0,42 0,41 0,58 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D7LF1 D7LF2 D7LF4 D7LF5 D7LF6 D7LF7 D7LF8 D7LF9 D8LF1 D8LF2 D8LF4 D8LF5 D8LF6 D8LF7 D8LF8 D8LF9 

D1LF1 0,67 0,49 0,46 0,46 0,47 0,43 0,46 0,46 0,67 0,49 0,45 0,46 0,48 0,44 0,47 0,47 

D1LF2  0,49 0,67 0,47 0,46 0,46 0,43 0,47 0,46 0,49 0,67 0,46 0,47 0,47 0,44 0,47 0,46 

D1LF4 0,46 0,47 0,67 0,51 0,46 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,67 0,52 0,47 0,46 0,47 0,48 

D1LF5 0,47 0,47 0,52 0,67 0,46 0,44 0,46 0,47 0,47 0,47 0,51 0,67 0,46 0,46 0,46 0,47 

D1LF6 0,47 0,46 0,45 0,45 0,67 0,43 0,46 0,46 0,48 0,47 0,45 0,46 0,67 0,44 0,46 0,47 

D1LF7 0,47 0,47 0,48 0,47 0,47 0,67 0,47 0,48 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,67 0,46 0,47 

D1LF8 0,46 0,47 0,45 0,45 0,46 0,43 0,67 0,46 0,47 0,47 0,45 0,45 0,46 0,45 0,67 0,47 

D1LF9 0,47 0,46 0,46 0,46 0,47 0,44 0,46 0,67 0,47 0,47 0,46 0,46 0,47 0,45 0,47 0,67 

D2LF1 0,61 0,45 0,45 0,45 0,43 0,35 0,42 0,43 0,61 0,45 0,43 0,45 0,43 0,36 0,42 0,42 

D2LF2 0,45 0,61 0,45 0,46 0,43 0,35 0,43 0,42 0,45 0,61 0,44 0,45 0,42 0,35 0,42 0,42 

D2LF4 0,40 0,41 0,61 0,48 0,40 0,34 0,39 0,40 0,40 0,41 0,61 0,48 0,40 0,35 0,40 0,41 

D2LF5 0,40 0,41 0,47 0,61 0,39 0,33 0,39 0,40 0,39 0,40 0,46 0,61 0,39 0,34 0,38 0,39 

D2LF6 0,44 0,43 0,45 0,45 0,61 0,35 0,42 0,43 0,44 0,43 0,44 0,45 0,61 0,36 0,42 0,43 

D2LF7 0,49 0,49 0,52 0,53 0,48 0,61 0,48 0,49 0,47 0,47 0,49 0,51 0,46 0,61 0,47 0,47 

D2LF8 0,43 0,44 0,45 0,45 0,43 0,36 0,61 0,43 0,43 0,44 0,43 0,45 0,42 0,36 0,61 0,42 

D2LF9 0,43 0,43 0,45 0,46 0,43 0,36 0,43 0,61 0,43 0,43 0,44 0,45 0,42 0,37 0,42 0,61 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D1LF1 D1LF2 D1LF4 D1LF5 D1LF6 D1LF7 D1LF8 D1LF9 D2LF1 D2LF2 D2LF4 D2LF5 D2LF6 D2LF7 D2LF8 D2LF9 

D3LF1 0,58 0,42 0,38 0,39 0,45 0,32 0,40 0,40 0,59 0,43 0,37 0,36 0,46 0,37 0,41 0,41 

D3LF2 0,43 0,58 0,39 0,39 0,44 0,32 0,41 0,40 0,44 0,59 0,38 0,37 0,45 0,37 0,42 0,40 

D3LF4 0,42 0,42 0,58 0,45 0,45 0,35 0,41 0,41 0,45 0,45 0,59 0,45 0,48 0,42 0,45 0,44 

D3LF5 0,42 0,42 0,45 0,58 0,45 0,34 0,41 0,41 0,45 0,46 0,46 0,59 0,49 0,42 0,45 0,45 

D3LF6 0,38 0,37 0,35 0,35 0,58 0,30 0,37 0,37 0,38 0,37 0,33 0,33 0,59 0,34 0,38 0,37 

D3LF7 0,47 0,46 0,46 0,46 0,50 0,58 0,47 0,47 0,42 0,42 0,39 0,39 0,46 0,59 0,43 0,42 

D3LF8 0,40 0,41 0,38 0,38 0,43 0,32 0,58 0,40 0,41 0,41 0,36 0,36 0,44 0,37 0,59 0,40 

D3LF9 0,41 0,41 0,40 0,40 0,45 0,34 0,41 0,58 0,42 0,41 0,38 0,37 0,45 0,39 0,42 0,59 

D4LF1 0,71 0,52 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 0,62 0,45 0,40 0,40 0,44 0,48 0,44 0,44 

D4LF2 0,52 0,71 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,49 0,46 0,62 0,42 0,41 0,44 0,49 0,45 0,44 

D4LF4 0,49 0,49 0,71 0,55 0,48 0,50 0,48 0,49 0,45 0,46 0,62 0,47 0,45 0,52 0,45 0,46 

D4LF5 0,49 0,49 0,54 0,71 0,48 0,50 0,48 0,49 0,46 0,46 0,49 0,62 0,46 0,53 0,46 0,46 

D4LF6 0,50 0,49 0,49 0,49 0,71 0,50 0,49 0,49 0,44 0,43 0,40 0,40 0,62 0,48 0,43 0,43 

D4LF7 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,71 0,46 0,47 0,36 0,36 0,35 0,34 0,36 0,62 0,36 0,37 

D4LF8 0,49 0,50 0,48 0,48 0,49 0,50 0,71 0,49 0,43 0,43 0,40 0,39 0,43 0,48 0,62 0,43 

D4LF9 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,49 0,71 0,43 0,42 0,41 0,40 0,43 0,49 0,43 0,62 
 

 

  



100 

 

Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D3LF1 D3LF2 D3LF4 D3LF5 D3LF6 D3LF7 D3LF8 D3LF9 D4LF1 D4LF2 D4LF4 D4LF5 D4LF6 D4LF7 D4LF8 D4LF9 

D3LF1 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 0,58 0,43 0,38 0,39 0,45 0,31 0,40 0,40 

D3LF2 0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,43 0,58 0,39 0,39 0,44 0,31 0,41 0,39 

D3LF4 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 0,42 0,42 0,58 0,45 0,45 0,33 0,41 0,41 

D3LF5 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 0,42 0,42 0,45 0,58 0,45 0,33 0,41 0,41 

D3LF6 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 0,38 0,37 0,35 0,35 0,58 0,28 0,37 0,36 

D3LF7 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 0,48 0,48 0,47 0,47 0,52 0,58 0,48 0,48 

D3LF8 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 0,40 0,41 0,38 0,38 0,43 0,31 0,58 0,39 

D3LF9 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 0,41 0,41 0,39 0,39 0,45 0,33 0,41 0,58 

D4LF1 0,58 0,43 0,42 0,42 0,38 0,48 0,40 0,41 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 

D4LF2 0,43 0,58 0,42 0,42 0,37 0,48 0,41 0,41 0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 

D4LF4 0,38 0,39 0,58 0,45 0,35 0,47 0,38 0,39 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 

D4LF5 0,39 0,39 0,45 0,58 0,35 0,47 0,38 0,39 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 

D4LF6 0,45 0,44 0,45 0,45 0,58 0,52 0,43 0,45 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 

D4LF7 0,31 0,31 0,33 0,33 0,28 0,58 0,31 0,33 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 

D4LF8 0,40 0,41 0,41 0,41 0,37 0,48 0,58 0,41 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 

D4LF9 0,40 0,39 0,41 0,41 0,36 0,48 0,39 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D5LF1 D5LF2 D5LF4 D5LF5 D5LF6 D5LF7 D5LF8 D5LF9 D6LF1 D6LF2 D6LF4 D6LF5 D6LF6 D6LF7 D6LF8 D6LF9 

D3LF1 0,59 0,44 0,40 0,40 0,46 0,39 0,42 0,41 0,59 0,43 0,40 0,40 0,46 0,39 0,42 0,41 

D3LF2 0,44 0,59 0,41 0,41 0,45 0,39 0,42 0,41 0,43 0,59 0,41 0,41 0,45 0,39 0,42 0,41 

D3LF4 0,41 0,42 0,59 0,46 0,45 0,40 0,41 0,41 0,41 0,42 0,59 0,45 0,45 0,41 0,41 0,41 

D3LF5 0,42 0,42 0,46 0,59 0,45 0,40 0,42 0,41 0,42 0,42 0,46 0,59 0,45 0,41 0,42 0,41 

D3LF6 0,38 0,38 0,37 0,36 0,59 0,35 0,38 0,37 0,38 0,37 0,36 0,36 0,59 0,36 0,38 0,37 

D3LF7 0,41 0,41 0,41 0,41 0,45 0,59 0,42 0,41 0,40 0,40 0,41 0,40 0,44 0,59 0,41 0,41 

D3LF8 0,41 0,42 0,40 0,39 0,45 0,39 0,59 0,40 0,40 0,41 0,39 0,39 0,44 0,39 0,59 0,40 

D3LF9 0,42 0,42 0,42 0,41 0,46 0,41 0,42 0,59 0,42 0,41 0,41 0,41 0,45 0,41 0,42 0,59 

D4LF1 0,58 0,43 0,41 0,41 0,42 0,47 0,41 0,41 0,57 0,42 0,41 0,41 0,41 0,47 0,41 0,41 

D4LF2 0,43 0,58 0,42 0,42 0,41 0,47 0,42 0,41 0,42 0,57 0,42 0,41 0,41 0,47 0,41 0,40 

D4LF4 0,39 0,39 0,58 0,44 0,39 0,47 0,39 0,39 0,38 0,39 0,57 0,44 0,39 0,47 0,39 0,39 

D4LF5 0,39 0,40 0,45 0,58 0,39 0,47 0,39 0,40 0,39 0,39 0,45 0,57 0,39 0,47 0,39 0,40 

D4LF6 0,41 0,40 0,41 0,40 0,58 0,47 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,57 0,47 0,40 0,40 

D4LF7 0,32 0,32 0,34 0,34 0,32 0,58 0,32 0,33 0,31 0,31 0,33 0,33 0,32 0,57 0,32 0,32 

D4LF8 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 0,47 0,58 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 0,47 0,57 0,40 

D4LF9 0,40 0,40 0,42 0,41 0,41 0,48 0,41 0,58 0,40 0,39 0,41 0,40 0,40 0,48 0,40 0,57 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D7LF1 D7LF2 D7LF4 D7LF5 D7LF6 D7LF7 D7LF8 D7LF9 D8LF1 D8LF2 D8LF4 D8LF5 D8LF6 D8LF7 D8LF8 D8LF9 

D3LF1 0,58 0,43 0,38 0,38 0,45 0,31 0,40 0,40 0,58 0,42 0,37 0,38 0,44 0,31 0,40 0,40 

D3LF2 0,43 0,58 0,39 0,39 0,44 0,31 0,41 0,39 0,43 0,58 0,38 0,39 0,44 0,32 0,41 0,39 

D3LF4 0,42 0,42 0,58 0,45 0,45 0,33 0,41 0,41 0,42 0,43 0,58 0,45 0,45 0,34 0,42 0,42 

D3LF5 0,42 0,42 0,45 0,58 0,45 0,33 0,41 0,41 0,42 0,42 0,44 0,58 0,45 0,34 0,41 0,41 

D3LF6 0,38 0,37 0,35 0,35 0,58 0,28 0,37 0,36 0,38 0,37 0,34 0,35 0,58 0,29 0,37 0,36 

D3LF7 0,49 0,49 0,48 0,48 0,53 0,58 0,49 0,49 0,47 0,47 0,46 0,46 0,51 0,58 0,48 0,47 

D3LF8 0,40 0,41 0,38 0,38 0,44 0,31 0,58 0,40 0,40 0,41 0,37 0,38 0,43 0,32 0,58 0,39 

D3LF9 0,42 0,41 0,40 0,39 0,45 0,32 0,41 0,58 0,41 0,41 0,39 0,39 0,45 0,33 0,41 0,58 

D4LF1 0,68 0,50 0,47 0,47 0,48 0,45 0,47 0,47 0,69 0,50 0,46 0,47 0,48 0,47 0,48 0,48 

D4LF2 0,50 0,68 0,48 0,47 0,47 0,45 0,48 0,47 0,50 0,69 0,47 0,48 0,48 0,47 0,49 0,48 

D4LF4 0,47 0,47 0,68 0,52 0,46 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 0,69 0,54 0,48 0,49 0,48 0,49 

D4LF5 0,47 0,48 0,52 0,68 0,47 0,46 0,46 0,47 0,48 0,48 0,52 0,69 0,47 0,48 0,47 0,48 

D4LF6 0,48 0,47 0,46 0,46 0,68 0,45 0,47 0,47 0,49 0,48 0,46 0,47 0,69 0,47 0,47 0,48 

D4LF7 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,68 0,46 0,47 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,69 0,46 0,46 

D4LF8 0,47 0,48 0,46 0,46 0,47 0,45 0,68 0,47 0,48 0,48 0,46 0,47 0,47 0,47 0,69 0,48 

D4LF9 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,68 0,48 0,47 0,47 0,47 0,48 0,48 0,48 0,69 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D1LF1 D1LF2 D1LF4 D1LF5 D1LF6 D1LF7 D1LF8 D1LF9 D2LF1 D2LF2 D2LF4 D2LF5 D2LF6 D2LF7 D2LF8 D2LF9 

D5LF1 0,58 0,43 0,39 0,39 0,41 0,33 0,40 0,41 0,58 0,42 0,37 0,37 0,41 0,38 0,40 0,41 

D5LF2 0,43 0,58 0,40 0,40 0,40 0,33 0,41 0,40 0,43 0,58 0,38 0,37 0,41 0,38 0,41 0,41 

D5LF4 0,41 0,42 0,58 0,45 0,40 0,35 0,40 0,42 0,44 0,44 0,58 0,45 0,43 0,42 0,43 0,44 

D5LF5 0,41 0,41 0,44 0,58 0,40 0,35 0,40 0,41 0,44 0,44 0,45 0,58 0,44 0,42 0,44 0,44 

D5LF6 0,42 0,41 0,39 0,40 0,58 0,34 0,40 0,41 0,42 0,41 0,37 0,37 0,58 0,38 0,40 0,41 

D5LF7 0,46 0,45 0,45 0,46 0,45 0,58 0,45 0,46 0,41 0,40 0,38 0,38 0,41 0,58 0,41 0,42 

D5LF8 0,41 0,41 0,39 0,39 0,40 0,34 0,58 0,41 0,41 0,41 0,36 0,36 0,40 0,38 0,58 0,41 

D5LF9 0,41 0,40 0,39 0,40 0,40 0,34 0,40 0,58 0,41 0,40 0,37 0,37 0,40 0,38 0,40 0,58 

D6LF1 0,57 0,42 0,39 0,39 0,40 0,33 0,40 0,40 0,58 0,43 0,37 0,37 0,41 0,37 0,40 0,41 

D6LF2 0,42 0,57 0,39 0,40 0,40 0,33 0,40 0,40 0,43 0,58 0,38 0,38 0,41 0,38 0,41 0,41 

D6LF4 0,41 0,42 0,57 0,45 0,40 0,34 0,40 0,41 0,44 0,44 0,58 0,45 0,43 0,42 0,43 0,44 

D6LF5 0,41 0,41 0,44 0,57 0,40 0,34 0,39 0,40 0,44 0,44 0,45 0,58 0,44 0,42 0,43 0,44 

D6LF6 0,41 0,41 0,39 0,40 0,57 0,33 0,40 0,40 0,42 0,41 0,37 0,37 0,58 0,38 0,40 0,41 

D6LF7 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,57 0,45 0,46 0,41 0,41 0,39 0,39 0,41 0,58 0,41 0,42 

D6LF8 0,41 0,41 0,39 0,39 0,40 0,33 0,57 0,40 0,41 0,41 0,37 0,37 0,40 0,38 0,58 0,41 

D6LF9 0,41 0,40 0,39 0,40 0,40 0,34 0,40 0,57 0,41 0,41 0,38 0,37 0,41 0,38 0,41 0,58 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D3LF1 D3LF2 D3LF4 D3LF5 D3LF6 D3LF7 D3LF8 D3LF9 D4LF1 D4LF2 D4LF4 D4LF5 D4LF6 D4LF7 D4LF8 D4LF9 

D5LF1 0,59 0,44 0,41 0,42 0,38 0,41 0,41 0,42 0,58 0,43 0,39 0,39 0,41 0,32 0,40 0,40 

D5LF2 0,44 0,59 0,42 0,42 0,38 0,41 0,42 0,42 0,43 0,58 0,39 0,40 0,40 0,32 0,41 0,40 

D5LF4 0,40 0,41 0,59 0,46 0,37 0,41 0,40 0,42 0,41 0,42 0,58 0,45 0,41 0,34 0,41 0,42 

D5LF5 0,40 0,41 0,46 0,59 0,36 0,41 0,39 0,41 0,41 0,42 0,44 0,58 0,40 0,34 0,40 0,41 

D5LF6 0,46 0,45 0,45 0,45 0,59 0,45 0,45 0,46 0,42 0,41 0,39 0,39 0,58 0,32 0,40 0,41 

D5LF7 0,39 0,39 0,40 0,40 0,35 0,59 0,39 0,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,58 0,47 0,48 

D5LF8 0,42 0,42 0,41 0,42 0,38 0,42 0,59 0,42 0,41 0,42 0,39 0,39 0,40 0,32 0,58 0,41 

D5LF9 0,41 0,41 0,41 0,41 0,37 0,41 0,40 0,59 0,41 0,41 0,39 0,40 0,40 0,33 0,40 0,58 

D6LF1 0,59 0,43 0,41 0,42 0,38 0,40 0,40 0,42 0,57 0,42 0,38 0,39 0,40 0,31 0,39 0,40 

D6LF2 0,43 0,59 0,42 0,42 0,37 0,40 0,41 0,41 0,42 0,57 0,39 0,39 0,40 0,31 0,40 0,39 

D6LF4 0,40 0,41 0,59 0,46 0,36 0,41 0,39 0,41 0,41 0,42 0,57 0,45 0,40 0,33 0,40 0,41 

D6LF5 0,40 0,41 0,45 0,59 0,36 0,40 0,39 0,41 0,41 0,41 0,44 0,57 0,40 0,33 0,39 0,40 

D6LF6 0,46 0,45 0,45 0,45 0,59 0,44 0,44 0,45 0,41 0,41 0,39 0,39 0,57 0,32 0,40 0,40 

D6LF7 0,39 0,39 0,41 0,41 0,36 0,59 0,39 0,41 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,57 0,47 0,48 

D6LF8 0,42 0,42 0,41 0,42 0,38 0,41 0,59 0,42 0,41 0,41 0,39 0,39 0,40 0,32 0,57 0,40 

D6LF9 0,41 0,41 0,41 0,41 0,37 0,41 0,40 0,59 0,41 0,40 0,39 0,40 0,40 0,32 0,40 0,57 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D7LF1 D7LF2 D7LF4 D7LF5 D7LF6 D7LF7 D7LF8 D7LF9 D8LF1 D8LF2 D8LF4 D8LF5 D8LF6 D8LF7 D8LF8 D8LF9 

D5LF1 0,58 0,43 0,39 0,39 0,41 0,32 0,40 0,40 0,57 0,42 0,38 0,39 0,40 0,32 0,40 0,40 

D5LF2 0,43 0,58 0,40 0,40 0,40 0,32 0,41 0,40 0,42 0,57 0,38 0,39 0,40 0,32 0,40 0,40 

D5LF4 0,41 0,42 0,58 0,45 0,41 0,34 0,41 0,42 0,42 0,42 0,57 0,45 0,41 0,35 0,41 0,42 

D5LF5 0,42 0,42 0,45 0,58 0,41 0,33 0,40 0,41 0,41 0,41 0,43 0,57 0,40 0,34 0,40 0,41 

D5LF6 0,42 0,41 0,39 0,39 0,58 0,32 0,40 0,41 0,42 0,41 0,38 0,39 0,57 0,33 0,40 0,41 

D5LF7 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,58 0,47 0,49 0,46 0,46 0,45 0,46 0,45 0,57 0,46 0,47 

D5LF8 0,41 0,42 0,39 0,39 0,40 0,32 0,58 0,41 0,41 0,41 0,38 0,39 0,40 0,33 0,57 0,40 

D5LF9 0,41 0,41 0,39 0,40 0,40 0,33 0,40 0,58 0,41 0,40 0,38 0,39 0,40 0,33 0,40 0,57 

D6LF1 0,57 0,42 0,38 0,39 0,41 0,31 0,39 0,40 0,57 0,42 0,38 0,39 0,40 0,32 0,39 0,40 

D6LF2 0,42 0,57 0,39 0,40 0,40 0,31 0,40 0,40 0,42 0,57 0,38 0,39 0,40 0,32 0,40 0,39 

D6LF4 0,41 0,42 0,57 0,45 0,40 0,33 0,40 0,41 0,42 0,42 0,57 0,45 0,41 0,34 0,40 0,41 

D6LF5 0,41 0,41 0,44 0,57 0,40 0,32 0,40 0,41 0,41 0,41 0,43 0,57 0,40 0,33 0,39 0,40 

D6LF6 0,41 0,41 0,39 0,39 0,57 0,31 0,40 0,40 0,41 0,40 0,38 0,39 0,57 0,32 0,40 0,40 

D6LF7 0,48 0,48 0,47 0,48 0,48 0,57 0,47 0,48 0,47 0,46 0,45 0,46 0,46 0,57 0,46 0,47 

D6LF8 0,41 0,41 0,39 0,39 0,40 0,32 0,57 0,40 0,41 0,41 0,38 0,39 0,40 0,32 0,57 0,40 

D6LF9 0,41 0,40 0,39 0,40 0,40 0,32 0,40 0,57 0,41 0,40 0,38 0,39 0,40 0,33 0,40 0,57 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D1LF1 D1LF2 D1LF4 D1LF5 D1LF6 D1LF7 D1LF8 D1LF9 D2LF1 D2LF2 D2LF4 D2LF5 D2LF6 D2LF7 D2LF8 D2LF9 

D7LF1 0,67 0,49 0,46 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,61 0,45 0,40 0,40 0,44 0,49 0,43 0,43 

D7LF2 0,49 0,67 0,47 0,47 0,46 0,47 0,47 0,46 0,45 0,61 0,41 0,41 0,43 0,49 0,44 0,43 

D7LF4 0,46 0,47 0,67 0,52 0,45 0,48 0,45 0,46 0,45 0,45 0,61 0,47 0,45 0,52 0,45 0,45 

D7LF5 0,46 0,46 0,51 0,67 0,45 0,47 0,45 0,46 0,45 0,46 0,48 0,61 0,45 0,53 0,45 0,46 

D7LF6 0,47 0,46 0,46 0,46 0,67 0,47 0,46 0,47 0,43 0,43 0,40 0,39 0,61 0,48 0,43 0,43 

D7LF7 0,43 0,43 0,44 0,44 0,43 0,67 0,43 0,44 0,35 0,35 0,34 0,33 0,35 0,61 0,36 0,36 

D7LF8 0,46 0,47 0,45 0,46 0,46 0,47 0,67 0,46 0,42 0,43 0,39 0,39 0,42 0,48 0,61 0,43 

D7LF9 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,48 0,46 0,67 0,43 0,42 0,40 0,40 0,43 0,49 0,43 0,61 

D8LF1 0,67 0,49 0,47 0,47 0,48 0,46 0,47 0,47 0,61 0,45 0,40 0,39 0,44 0,47 0,43 0,43 

D8LF2 0,49 0,67 0,48 0,47 0,47 0,46 0,47 0,47 0,45 0,61 0,41 0,40 0,43 0,47 0,44 0,43 

D8LF4 0,45 0,46 0,67 0,51 0,45 0,46 0,45 0,46 0,43 0,44 0,61 0,46 0,44 0,49 0,43 0,44 

D8LF5 0,46 0,47 0,52 0,67 0,46 0,47 0,45 0,46 0,45 0,45 0,48 0,61 0,45 0,51 0,45 0,45 

D8LF6 0,48 0,47 0,47 0,46 0,67 0,46 0,46 0,47 0,43 0,42 0,40 0,39 0,61 0,46 0,42 0,42 

D8LF7 0,44 0,44 0,46 0,46 0,44 0,67 0,45 0,45 0,36 0,35 0,35 0,34 0,36 0,61 0,36 0,37 

D8LF8 0,47 0,47 0,47 0,46 0,46 0,46 0,67 0,47 0,42 0,42 0,40 0,38 0,42 0,47 0,61 0,42 

D8LF9 0,47 0,46 0,48 0,47 0,47 0,47 0,47 0,67 0,42 0,42 0,41 0,39 0,43 0,47 0,42 0,61 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D3LF1 D3LF2 D3LF4 D3LF5 D3LF6 D3LF7 D3LF8 D3LF9 D4LF1 D4LF2 D4LF4 D4LF5 D4LF6 D4LF7 D4LF8 D4LF9 

D7LF1 0,58 0,43 0,42 0,42 0,38 0,49 0,40 0,42 0,68 0,50 0,47 0,47 0,48 0,46 0,47 0,47 

D7LF2 0,43 0,58 0,42 0,42 0,37 0,49 0,41 0,41 0,50 0,68 0,47 0,48 0,47 0,46 0,48 0,47 

D7LF4 0,38 0,39 0,58 0,45 0,35 0,48 0,38 0,40 0,47 0,48 0,68 0,52 0,46 0,47 0,46 0,47 

D7LF5 0,38 0,39 0,45 0,58 0,35 0,48 0,38 0,39 0,47 0,47 0,52 0,68 0,46 0,47 0,46 0,47 

D7LF6 0,45 0,44 0,45 0,45 0,58 0,53 0,44 0,45 0,48 0,47 0,46 0,47 0,68 0,46 0,47 0,47 

D7LF7 0,31 0,31 0,33 0,33 0,28 0,58 0,31 0,32 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,68 0,45 0,46 

D7LF8 0,40 0,41 0,41 0,41 0,37 0,49 0,58 0,41 0,47 0,48 0,46 0,46 0,47 0,46 0,68 0,47 

D7LF9 0,40 0,39 0,41 0,41 0,36 0,49 0,40 0,58 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,68 

D8LF1 0,58 0,43 0,42 0,42 0,38 0,47 0,40 0,41 0,69 0,50 0,48 0,48 0,49 0,45 0,48 0,48 

D8LF2 0,42 0,58 0,43 0,42 0,37 0,47 0,41 0,41 0,50 0,69 0,49 0,48 0,48 0,45 0,48 0,47 

D8LF4 0,37 0,38 0,58 0,44 0,34 0,46 0,37 0,39 0,46 0,47 0,69 0,52 0,46 0,46 0,46 0,47 

D8LF5 0,38 0,39 0,45 0,58 0,35 0,46 0,38 0,39 0,47 0,48 0,54 0,69 0,47 0,46 0,47 0,47 

D8LF6 0,44 0,44 0,45 0,45 0,58 0,51 0,43 0,45 0,48 0,48 0,48 0,47 0,69 0,45 0,47 0,48 

D8LF7 0,31 0,32 0,34 0,34 0,29 0,58 0,32 0,33 0,47 0,47 0,49 0,48 0,47 0,69 0,47 0,48 

D8LF8 0,40 0,41 0,42 0,41 0,37 0,48 0,58 0,41 0,48 0,49 0,48 0,47 0,47 0,46 0,69 0,48 

D8LF9 0,40 0,39 0,42 0,41 0,36 0,47 0,39 0,58 0,48 0,48 0,49 0,48 0,48 0,46 0,48 0,69 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D5LF1 D5LF2 D5LF4 D5LF5 D5LF6 D5LF7 D5LF8 D5LF9 D6LF1 D6LF2 D6LF4 D6LF5 D6LF6 D6LF7 D6LF8 D6LF9 

D7LF1 0,58 0,43 0,41 0,42 0,42 0,48 0,41 0,41 0,57 0,42 0,41 0,41 0,41 0,48 0,41 0,41 

D7LF2 0,43 0,58 0,42 0,42 0,41 0,48 0,42 0,41 0,42 0,57 0,42 0,41 0,41 0,48 0,41 0,40 

D7LF4 0,39 0,40 0,58 0,45 0,39 0,47 0,39 0,39 0,38 0,39 0,57 0,44 0,39 0,47 0,39 0,39 

D7LF5 0,39 0,40 0,45 0,58 0,39 0,47 0,39 0,40 0,39 0,40 0,45 0,57 0,39 0,48 0,39 0,40 

D7LF6 0,41 0,40 0,41 0,41 0,58 0,47 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,57 0,48 0,40 0,40 

D7LF7 0,32 0,32 0,34 0,33 0,32 0,58 0,32 0,33 0,31 0,31 0,33 0,32 0,31 0,57 0,32 0,32 

D7LF8 0,40 0,41 0,41 0,40 0,40 0,47 0,58 0,40 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,47 0,57 0,40 

D7LF9 0,40 0,40 0,42 0,41 0,41 0,49 0,41 0,58 0,40 0,40 0,41 0,41 0,40 0,48 0,40 0,57 

D8LF1 0,57 0,42 0,42 0,41 0,42 0,46 0,41 0,41 0,57 0,42 0,42 0,41 0,41 0,47 0,41 0,41 

D8LF2 0,42 0,57 0,42 0,41 0,41 0,46 0,41 0,40 0,42 0,57 0,42 0,41 0,40 0,46 0,41 0,40 

D8LF4 0,38 0,38 0,57 0,43 0,38 0,45 0,38 0,38 0,38 0,38 0,57 0,43 0,38 0,45 0,38 0,38 

D8LF5 0,39 0,39 0,45 0,57 0,39 0,46 0,39 0,39 0,39 0,39 0,45 0,57 0,39 0,46 0,39 0,39 

D8LF6 0,40 0,40 0,41 0,40 0,57 0,45 0,40 0,40 0,40 0,40 0,41 0,40 0,57 0,46 0,40 0,40 

D8LF7 0,32 0,32 0,35 0,34 0,33 0,57 0,33 0,33 0,32 0,32 0,34 0,33 0,32 0,57 0,32 0,33 

D8LF8 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,46 0,57 0,40 0,39 0,40 0,40 0,39 0,40 0,46 0,57 0,40 

D8LF9 0,40 0,40 0,42 0,41 0,41 0,47 0,40 0,57 0,40 0,39 0,41 0,40 0,40 0,47 0,40 0,57 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D7LF1 D7LF2 D7LF4 D7LF5 D7LF6 D7LF7 D7LF8 D7LF9 D8LF1 D8LF2 D8LF4 D8LF5 D8LF6 D8LF7 D8LF8 D8LF9 

D7LF1 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 0,67 0,49 0,45 0,46 0,47 0,46 0,47 0,47 

D7LF2 0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 0,49 0,67 0,46 0,47 0,47 0,46 0,48 0,47 

D7LF4 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 0,47 0,48 0,67 0,53 0,47 0,48 0,47 0,47 

D7LF5 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 0,46 0,47 0,51 0,67 0,46 0,47 0,46 0,47 

D7LF6 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 0,48 0,47 0,45 0,46 0,67 0,47 0,47 0,47 

D7LF7 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 0,44 0,44 0,44 0,45 0,44 0,67 0,44 0,45 

D7LF8 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 0,47 0,47 0,45 0,46 0,46 0,46 0,67 0,47 

D7LF9 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 0,47 0,46 0,46 0,47 0,47 0,47 0,47 0,67 

D8LF1 0,67 0,49 0,47 0,46 0,48 0,44 0,47 0,47 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 

D8LF2 0,49 0,67 0,48 0,47 0,47 0,44 0,47 0,46 0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 

D8LF4 0,45 0,46 0,67 0,51 0,45 0,44 0,45 0,46 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 

D8LF5 0,46 0,47 0,53 0,67 0,46 0,45 0,46 0,47 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 

D8LF6 0,47 0,47 0,47 0,46 0,67 0,44 0,46 0,47 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 

D8LF7 0,46 0,46 0,48 0,47 0,47 0,67 0,46 0,47 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 

D8LF8 0,47 0,48 0,47 0,46 0,47 0,44 0,67 0,47 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 

D8LF9 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,45 0,47 0,67 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D1LF1 D1LF2 D1LF4 D1LF5 D1LF6 D1LF7 D1LF8 D1LF9 D2LF1 D2LF2 D2LF4 D2LF5 D2LF6 D2LF7 D2LF8 D2LF9 

D9LF1 0,68 0,49 0,47 0,47 0,48 0,46 0,47 0,47 0,62 0,45 0,40 0,40 0,44 0,47 0,43 0,44 

D9LF2 0,50 0,68 0,48 0,48 0,47 0,46 0,48 0,47 0,46 0,62 0,41 0,41 0,44 0,47 0,44 0,44 

D9LF4 0,46 0,47 0,68 0,52 0,46 0,47 0,46 0,47 0,45 0,46 0,62 0,47 0,45 0,51 0,45 0,46 

D9LF5 0,46 0,47 0,52 0,68 0,46 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,48 0,62 0,46 0,51 0,45 0,46 

D9LF6 0,48 0,47 0,47 0,47 0,68 0,46 0,47 0,47 0,44 0,43 0,40 0,40 0,62 0,47 0,43 0,43 

D9LF7 0,45 0,45 0,46 0,46 0,45 0,68 0,45 0,46 0,37 0,37 0,36 0,35 0,37 0,62 0,37 0,38 

D9LF8 0,47 0,48 0,46 0,47 0,47 0,46 0,68 0,47 0,43 0,43 0,40 0,39 0,43 0,47 0,62 0,43 

D9LF9 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,68 0,43 0,42 0,41 0,40 0,43 0,48 0,43 0,62 
 

Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D3LF1 D3LF2 D3LF4 D3LF5 D3LF6 D3LF7 D3LF8 D3LF9 D4LF1 D4LF2 D4LF4 D4LF5 D4LF6 D4LF7 D4LF8 D4LF9 

D9LF1 0,58 0,43 0,42 0,42 0,38 0,47 0,40 0,41 0,71 0,52 0,49 0,49 0,50 0,46 0,49 0,49 

D9LF2 0,43 0,58 0,42 0,42 0,37 0,47 0,41 0,41 0,52 0,71 0,49 0,50 0,49 0,46 0,50 0,49 

D9LF4 0,38 0,39 0,58 0,45 0,35 0,46 0,38 0,39 0,49 0,50 0,71 0,55 0,48 0,47 0,48 0,49 

D9LF5 0,38 0,39 0,45 0,58 0,35 0,46 0,38 0,39 0,49 0,49 0,54 0,71 0,48 0,47 0,48 0,49 

D9LF6 0,45 0,44 0,45 0,45 0,58 0,51 0,43 0,45 0,50 0,49 0,48 0,49 0,71 0,46 0,49 0,49 

D9LF7 0,32 0,32 0,34 0,34 0,29 0,58 0,32 0,34 0,49 0,49 0,50 0,50 0,49 0,71 0,49 0,50 

D9LF8 0,40 0,41 0,41 0,41 0,37 0,47 0,58 0,41 0,49 0,50 0,48 0,49 0,49 0,47 0,71 0,49 

D9LF9 0,40 0,39 0,41 0,41 0,36 0,47 0,39 0,58 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,47 0,49 0,71 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D5LF1 D5LF2 D5LF4 D5LF5 D5LF6 D5LF7 D5LF8 D5LF9 D6LF1 D6LF2 D6LF4 D6LF5 D6LF6 D6LF7 D6LF8 D6LF9 

D9LF1 0,58 0,43 0,42 0,42 0,42 0,46 0,41 0,41 0,58 0,42 0,41 0,41 0,41 0,46 0,41 0,41 

D9LF2 0,43 0,58 0,42 0,42 0,41 0,46 0,42 0,41 0,42 0,58 0,42 0,41 0,41 0,46 0,41 0,41 

D9LF4 0,39 0,40 0,58 0,45 0,39 0,46 0,39 0,40 0,39 0,39 0,58 0,44 0,39 0,46 0,39 0,39 

D9LF5 0,39 0,40 0,45 0,58 0,39 0,46 0,39 0,40 0,39 0,40 0,45 0,58 0,39 0,46 0,39 0,40 

D9LF6 0,41 0,40 0,41 0,41 0,58 0,46 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,58 0,46 0,40 0,40 

D9LF7 0,33 0,33 0,35 0,35 0,34 0,58 0,34 0,34 0,32 0,32 0,34 0,34 0,33 0,58 0,33 0,34 

D9LF8 0,40 0,41 0,41 0,41 0,40 0,46 0,58 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,46 0,58 0,40 

D9LF9 0,40 0,40 0,42 0,41 0,41 0,47 0,41 0,58 0,40 0,40 0,41 0,41 0,40 0,47 0,40 0,58 
 

Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D7LF1 D7LF2 D7LF4 D7LF5 D7LF6 D7LF7 D7LF8 D7LF9 D8LF1 D8LF2 D8LF4 D8LF5 D8LF6 D8LF7 D8LF8 D8LF9 

D9LF1 0,69 0,50 0,47 0,48 0,49 0,45 0,48 0,48 0,71 0,52 0,48 0,49 0,50 0,47 0,49 0,49 

D9LF2 0,50 0,69 0,48 0,48 0,48 0,45 0,48 0,48 0,52 0,71 0,49 0,50 0,49 0,47 0,50 0,49 

D9LF4 0,47 0,48 0,69 0,53 0,47 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50 0,71 0,55 0,49 0,49 0,49 0,50 

D9LF5 0,48 0,48 0,53 0,69 0,47 0,45 0,47 0,48 0,49 0,49 0,53 0,71 0,48 0,48 0,48 0,49 

D9LF6 0,49 0,48 0,47 0,47 0,69 0,45 0,47 0,48 0,50 0,49 0,48 0,49 0,71 0,47 0,49 0,49 

D9LF7 0,48 0,48 0,49 0,49 0,48 0,69 0,48 0,49 0,48 0,48 0,48 0,49 0,48 0,71 0,48 0,49 

D9LF8 0,48 0,49 0,47 0,47 0,48 0,45 0,69 0,48 0,49 0,50 0,47 0,48 0,49 0,47 0,71 0,49 

D9LF9 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,45 0,48 0,69 0,49 0,49 0,48 0,49 0,49 0,48 0,49 0,71 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D9LF1 D9LF2 D9LF4 D9LF5 D9LF6 D9LF7 D9LF8 D9LF9 

D1LF1 0,68 0,50 0,46 0,46 0,48 0,45 0,47 0,47 

D1LF2  0,49 0,68 0,47 0,47 0,47 0,45 0,48 0,47 

D1LF4 0,47 0,48 0,68 0,52 0,47 0,46 0,46 0,47 

D1LF5 0,47 0,48 0,52 0,68 0,47 0,46 0,47 0,47 

D1LF6 0,48 0,47 0,46 0,46 0,68 0,45 0,47 0,47 

D1LF7 0,46 0,46 0,47 0,46 0,46 0,68 0,46 0,47 

D1LF8 0,47 0,48 0,46 0,46 0,47 0,45 0,68 0,47 

D1LF9 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47 0,68 

D2LF1 0,62 0,46 0,45 0,46 0,44 0,37 0,43 0,43 

D2LF2 0,45 0,62 0,46 0,46 0,43 0,37 0,43 0,42 

D2LF4 0,40 0,41 0,62 0,48 0,40 0,36 0,40 0,41 

D2LF5 0,40 0,41 0,47 0,62 0,40 0,35 0,39 0,40 

D2LF6 0,44 0,44 0,45 0,46 0,62 0,37 0,43 0,43 

D2LF7 0,47 0,47 0,51 0,51 0,47 0,62 0,47 0,48 

D2LF8 0,43 0,44 0,45 0,45 0,43 0,37 0,62 0,43 

D2LF9 0,44 0,44 0,46 0,46 0,43 0,38 0,43 0,62 
 

Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D9LF1 D9LF2 D9LF4 D9LF5 D9LF6 D9LF7 D9LF8 D9LF9 

D3LF1 0,58 0,43 0,38 0,38 0,45 0,32 0,40 0,40 

D3LF2 0,43 0,58 0,39 0,39 0,44 0,32 0,41 0,39 

D3LF4 0,42 0,42 0,58 0,45 0,45 0,34 0,41 0,41 

D3LF5 0,42 0,42 0,45 0,58 0,45 0,34 0,41 0,41 

D3LF6 0,38 0,37 0,35 0,35 0,58 0,29 0,37 0,36 

D3LF7 0,47 0,47 0,46 0,46 0,51 0,58 0,47 0,47 

D3LF8 0,40 0,41 0,38 0,38 0,43 0,32 0,58 0,39 

D3LF9 0,41 0,41 0,39 0,39 0,45 0,34 0,41 0,58 

D4LF1 0,71 0,52 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 

D4LF2 0,52 0,71 0,50 0,49 0,49 0,49 0,50 0,49 

D4LF4 0,49 0,49 0,71 0,54 0,48 0,50 0,48 0,49 

D4LF5 0,49 0,50 0,55 0,71 0,49 0,50 0,49 0,49 

D4LF6 0,50 0,49 0,48 0,48 0,71 0,49 0,49 0,49 

D4LF7 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,71 0,47 0,47 

D4LF8 0,49 0,50 0,48 0,48 0,49 0,49 0,71 0,49 

D4LF9 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,50 0,49 0,71 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D9LF1 D9LF2 D9LF4 D9LF5 D9LF6 D9LF7 D9LF8 D9LF9 

D5LF1 0,58 0,43 0,39 0,39 0,41 0,33 0,40 0,40 

D5LF2 0,43 0,58 0,40 0,40 0,40 0,33 0,41 0,40 

D5LF4 0,42 0,42 0,58 0,45 0,41 0,35 0,41 0,42 

D5LF5 0,42 0,42 0,45 0,58 0,41 0,35 0,41 0,41 

D5LF6 0,42 0,41 0,39 0,39 0,58 0,34 0,40 0,41 

D5LF7 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,58 0,46 0,47 

D5LF8 0,41 0,42 0,39 0,39 0,40 0,34 0,58 0,41 

D5LF9 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 0,34 0,41 0,58 

D6LF1 0,58 0,42 0,39 0,39 0,41 0,32 0,40 0,40 

D6LF2 0,42 0,58 0,39 0,40 0,40 0,32 0,40 0,40 

D6LF4 0,41 0,42 0,58 0,45 0,40 0,34 0,40 0,41 

D6LF5 0,41 0,41 0,44 0,58 0,40 0,34 0,40 0,41 

D6LF6 0,41 0,41 0,39 0,39 0,58 0,33 0,40 0,40 

D6LF7 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,58 0,46 0,47 

D6LF8 0,41 0,41 0,39 0,39 0,40 0,33 0,58 0,40 

D6LF9 0,41 0,41 0,39 0,40 0,40 0,34 0,40 0,58 
 

Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D9LF1 D9LF2 D9LF4 D9LF5 D9LF6 D9LF7 D9LF8 D9LF9 

D7LF1 0,69 0,50 0,47 0,48 0,49 0,48 0,48 0,48 

D7LF2 0,50 0,69 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,48 

D7LF4 0,47 0,48 0,69 0,53 0,47 0,49 0,47 0,48 

D7LF5 0,48 0,48 0,53 0,69 0,47 0,49 0,47 0,48 

D7LF6 0,49 0,48 0,47 0,47 0,69 0,48 0,48 0,48 

D7LF7 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,69 0,45 0,45 

D7LF8 0,48 0,48 0,47 0,47 0,47 0,48 0,69 0,48 

D7LF9 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,49 0,48 0,69 

D8LF1 0,71 0,52 0,49 0,49 0,50 0,48 0,49 0,49 

D8LF2 0,52 0,71 0,50 0,49 0,49 0,48 0,50 0,49 

D8LF4 0,48 0,49 0,71 0,53 0,48 0,48 0,47 0,48 

D8LF5 0,49 0,50 0,55 0,71 0,49 0,49 0,48 0,49 

D8LF6 0,50 0,49 0,49 0,48 0,71 0,48 0,49 0,49 

D8LF7 0,47 0,47 0,49 0,48 0,47 0,71 0,47 0,48 

D8LF8 0,49 0,50 0,49 0,48 0,49 0,48 0,71 0,49 

D8LF9 0,49 0,49 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,71 
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Apêndice C. (cont.) 

Híbrido D9LF1 D9LF2 D9LF4 D9LF5 D9LF6 D9LF7 D9LF8 D9LF9 

D9LF1 1,00 0,61 0,57 0,58 0,59 0,56 0,58 0,58 

D9LF2 0,61 1,00 0,58 0,58 0,58 0,56 0,59 0,58 

D9LF4 0,57 0,58 1,00 0,65 0,57 0,57 0,57 0,58 

D9LF5 0,58 0,58 0,65 1,00 0,57 0,57 0,57 0,58 

D9LF6 0,59 0,58 0,57 0,57 1,00 0,56 0,57 0,58 

D9LF7 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 1,00 0,56 0,57 

D9LF8 0,58 0,59 0,57 0,57 0,57 0,56 1,00 0,58 

D9LF9 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,57 0,58 1,00 
 

 


