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RESUMO GERAL  

O objetivo com este trabalho foi determinar os efeitos epistáticos na 

heterose do milho por meio de um único modelo, com base em análises de di, tri 

e tetralelos e com a informação de marcadores de microssatélites. Além disto, 

objetivou-se predizer o desempenho de híbridos de milho e validar o método de 

efeitos totais das marcas associadas utilizando validação cruzada (predizer os 

híbridos e validar com os resultados já obtidos dos mesmos em ensaios) e 

resultados de ensaios conduzidos com os híbridos preditos. Dois conjuntos de 

dados foram utilizados. Para determinar a importância dos efeitos epistáticos 

utilizou-se 51 linhagens de diferentes origens obtendo-se 6 híbridos duplos, 14 

híbridos triplos e 58 híbridos simples, totalizando 78 híbridos. Para o 

experimento de predição utilizou-se os mesmos 58 híbridos simples. Setenta e 

nove marcadores de microssatélites foram utilizados na genotipagem das 51 

linhagens e produziram 79 marcas. Esses marcadores estão distribuídos ao longo 

dos 10 grupos de ligação do milho. Essa informação foi utilizada na construção 

da matriz de informação de parentesco e na construção das matrizes dos efeitos 

totais das marcas associadas (ETMA) em que os valores das marcas foram 

utilizados na matriz de efeitos aleatórios no modelo linear misto. De acordo com 

este trabalho foi possível desmembrar a heterose e entender melhor a 

participação dos efeitos epistáticos na mesma quando analisa conjuntamente 

híbridos simples, duplos e triplos sob um mesmo modelo. Sob esta abordagem, 

foi possível compreender a heterose nos seus diversos componentes. Também 

foi possível verificar que a utilização de marcadores moleculares teve uma 

tendência de melhora da acurácia dos efeitos genéticos epistáticos e de 

dominância. Com diferentes níveis de desbalanceamento do modelo, a acurácia 

preditiva do método ETMA variou de 0,10 a 0,96. Além disto, quando os 

híbridos não testados na população de treino tiveram seus valores preditos e 

testados em ensaios, a acurácia foi de 0,30, valor este excelente quando valida-se 

a predição em locais totalmente diferentes aos locais utilizados para gerar os 

valores de predição. No que diz respeito ao descarte de bons híbridos, o método 

de efeitos totais das marcas associada acertou em 50% dos híbridos selecionados 

nos ensaios regionais e houve perda seletiva em apenas 33% dos casos. De 

acordo com esses resultados pode-se inferir que, com os recursos 

computacionais disponíveis atualmente e técnicas estatísticas avançadas, pode-se 

expandir o conceito de cruzamentos para fronteiras muito além das tradicionais 

capacidades gerais e específicas de combinação. Também se verificou que a 

validação preditiva em diferentes condições de cultivo é viável e que os 

resultados de validação cruzada representam de forma contundente a situação 

real de desempenho no campo. 

Palavras-chave: Milho Híbrido. Melhoramento Genético. Zea Mays. Pleiotropia. 

Caracteres complexos. Análise Bayesiana. Arquitetura Genética. 



GENERAL ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the epistatic effects in 

heterosis of maize by means of a single model based on analyses of di-, tri- and 

tetrallelic, and analyses with the information from microsatellite markers. In 

addition, the aim was to predict maize hybrid performance and validate the total 

effect of associated mark (TEAM) method using cross validation (predict the 

hybrids and validate with the results already obtained from them in trials) and 

results of trials conducted with the predicted hybrids. Two sets of data were 

used. To determine the importance of the epistatic effects, 51 lines from 

different origins were used, obtaining 6 double hybrids, 14 three-way hybrids 

and 58 single hybrids, for a total of 78 hybrids. For the prediction experiment, 

the same 58 single hybrids were used. Seventy-nine microsatellite markers were 

used in genotyping of the 51 lines and they produced 79 marks. These markers 

are distributed along the 10 maize linkage groups. This information was used in 

constructing the relationship information matrix and in construction of the 

matrices of the total effects of associated mark (TEAM) where the values of the 

marks were used in the random effects matrix in the mixed linear model. 

According to the study, it was possible to break down heterosis and better 

understand the participation of epistatic effects in it when jointly analyzing 

single, double and three-way hybrids under the same model. Under this 

approach, it was possible to understand heterosis in its diverse components. It 

was also possible to verify that with the use of molecular markers there was a 

trend toward improvement of the accuracy of the epistatic and dominance 

genetic effects. With different levels of imbalance of the model, the predictive 

accuracy of the TEAM method ranged from 0.10 to 0.96. In addition, when the 

hybrids not tested in the training population had their values predicted and tested 

in trials, the accuracy was 0.30. This is an excellent value when the prediction in 

locations totally different from the locations used for generating the prediction 

values is validated. In regard to discard of good hybrids, the total of the method 

total effects of associated mark was right in 50% of the hybrids selected in the 

regional trials and there was selective loss in only 33% of the cases. According 

to these results, it may be inferred that with the computational resources 

currently available and advanced statistical techniques, the concept of crosses 

may be expanded to frontiers far beyond the traditional general and specific 

combination capacities. It was also verified that predictive validation under 

different growing conditions is viable and that the results of cross validation 

represent the real field performance situation in a striking manner. 

Keywords: Hybrid Maize. Genetic Breeding. Zea Mays. Pleiotropy. Complex 

traits. Bayesian Analysis. Genetic Architecture. 
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PRIMEIRA PARTE 

1 INTRODUÇÃO  

Ao iniciar um programa de melhoramento de milho, uma das principais 

dificuldades enfrentadas pelo melhorista é a escolha das linhagens a serem 

utilizadas para síntese de híbridos. Essa escolha baseia-se normalmente no 

desempenho per se e na capacidade de combinação das linhagens parentais e, 

considerando esse ultimo critério, busca-se separar esses genitores em grupos 

heteróticos de modo a maximizar o vigor híbrido (BALESTRE et al., 2008a).  

O estabelecimento de grupos heteróticos pode ser obtido de diversas 

maneiras. O mais comum baseia-se na informação da capacidade específica de 

combinação de linhagens ou mesmo populações provenientes de cruzamentos 

biparentais como é o caso das populações de melhoramento, ou populações 

derivadas dos cruzamentos de linhagens elites. Pode estabelecer grupos 

heteróticos também por meio das distâncias genéticas das linhagens ou 

populações por meio de marcadores moleculares. 

O uso de marcadores para estabelecimento de grupos heteróticos advém 

da relação teórica entre distância genética e heterose (FALCONER; MACKAY, 

1990). Baseados nessa relação, diversos estudos foram realizados com o objetivo 

de predizer cruzamentos utilizando as distâncias genéticas (DG) (LANZA et al., 

1997; BETRÁN et al., 2003; AMORIM et al., 2006). Embora esses autores 

observassem relação positiva entre heterose e DG, resultados conflitantes foram 

constatados por Balestre et al. (2008b), Legesse et al. (2008), Dhliwayo et al. 

(2009), Devi e Singh (2011). 

Esses resultados conflitantes sugerem que a utilização de marcadores 

moleculares para predição de híbridos de milho e estabelecimento de grupos 

heteróticos ou até mesmo o desmembramento da heterose é restritiva; seja pela 
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base teórica frouxa, onde a heterose seria função apenas das diferenças nas 

frequências alélicas e o efeito de dominância, ou pela fraca associação dessas 

marcas com QTLs de grande efeito controlando o caráter. 

Uma alternativa à predição de cruzamentos via distância genética seria a 

utilização de modelos mistos – modelo que engloba os efeitos fixos e os 

aleatórios - associados à informação de pedigree (BERNARDO 1994; 1995). 

Neste caso, os marcadores moleculares seriam de grande utilidade na predição 

de híbridos visto que apresentam estimativas acuradas do parentesco quando a 

informação de pedigree é escassa ou inexistente. Mais recentemente, Schrag et 

al. (2009; 2010) sugeriram substituir a matriz de parentesco pela matriz de 

marcas observadas ou efeito total das marcas associadas (ETMA), onde uma 

população de treino é utilizada para aferir valores genéticos a cada marca e, 

posteriormente, realiza-se a validação através de híbridos não testados. Essa 

metodologia mostrou-se superior aos métodos tradicionais de predição 

(SCHRAG et al., 2009). 

Embora esses modelos tenham apresentado resultados satisfatórios, é 

notório que, para a predição de híbridos ou da heterose, é preciso considerar que 

esse fenômeno pode surgir de vários outros eventos genético tais como a 

epistasia, colinearidade genética e até mesmo pleiotropia (BALESTRE et al. 

2012). 

No que concerne à epistasia e sua participação na heterose em milho, 

estudos de mapeamento de QTLs não têm verificado grande importância desse 

fenômeno (LU; ROMERO-SEVERSON; BERNARDO, 2003; FRASCAROLI 

et al., 2007, GARCIA et al., 2008; SCHÖN et al., 2010). Esses resultados podem 

surgir pela utilização de modelos restritos onde apenas as epistasias em QTLs de 

grande efeito são levadas em consideração. Essa especulação se justifica pela 

recente demonstração de Melchinger et al. (2007), que derivou o controle da 

heterose de forma analítica e sugeriu que a epistasia pode ter papel fundamental 
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no controle genético da heterose em milho, principalmente no que diz respeito à 

interferência da epistasia do tipo aditiva x aditiva que compõe esse efeito. 

Contudo, é sabido que em dialelos tradicionais a ausência de contrastes 

ortogonais para obtenção dos efeitos epistáticos e alto efeito de 

multicolinearidade impede que os efeitos epistáticos sejam estimados e, dessa 

forma, a capacidade geral de combinação confunde efeitos aditivos e interação 

do tipo aditiva x aditiva e impede que esses efeitos sejam estudados de forma 

isolada. Da mesma forma, a capacidade específica de combinação carrega todos 

os efeitos epistáticos e mais os desvios de dominância. Baseado nisto, é fácil 

imaginar que a CEC representa um conjunto de efeitos de interação inter e intra-

alélicas. 

Uma forma de superar o problema do confundimento dos efeitos de 

dominância com efeitos epistáticos é tomar o dialelo tradicional como uma 

forma de pedigree complexo que pode envolver acasalamentos entre linhagens, 

entre híbridos e entre linhagens com híbridos gerando um sistema intricado de 

cruzamentos (COCKERHAM, 1961, RAWLINGS; COCKERHAM, 1962a;b). 

Esses autores propuseram a análise de tri e tetralelos para estimar alguns efeitos 

epistáticos através de contrastes de efeitos. Porém, uma vez que se considera 

esse sistema dentro de um único pedigree, pode-se utilizar uma única análise 

para estimar todos os efeitos epistáticos decorrentes destes acasalamentos. 

O objetivo com este trabalho foi determinar os efeitos epistáticos na 

heterose do milho utilizando pedigrees complexos reunindo sob um único 

modelo, os di, tri e tetralelos em análises com e sem a informação de marcadores 

de microssatélites. Além disto, objetivou-se predizer o desempenho de híbridos 

de milho e legitimar o método de efeitos totais das marcas associadas utilizando 

validação cruzada e resultados de ensaios. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Heterose em milho 

De forma genérica, o termo heterose descreve a superioridade do híbrido 

F1 em relação a médias dos parentais (SHULL, 1909). A exploração da heterose 

em milho é considerada um exemplo de sucesso de melhoramento via 

hibridação; no entanto, o controle genético desse fenômeno ainda é 

desconhecido e motivo de grande especulação.  

Três principais hipóteses têm sido levantadas acerca do controle 

genético da heterose. A hipótese de dominância atribui à heterose um efeito 

cumulativo de alelos que apresentam dominância ou dominância parcial 

(JONES, 1918). Esses alelos mascaram os alelos deletérios recessivos no 

genótipo heterozigoto de modo que o híbrido torna-se superior às médias dos 

parentais se houver dominância completa ou dominância parcial. Além disso, a 

fase de repulsão de tais genes pode gerar pseudosobredominância.  

Por outro lado, a hipótese de sobredominância atribui ao genótipo 

heterozigoto a superioridade em relação a ambos os parentais homozigotos e não 

apenas à média dos homozigotos (SHULL, 1909; EAST, 1936). Por fim, a 

heterose pode surgir devido à interação alélica nos locos, diferentes 

controladores do caráter – hipótese epistática (POWERS, 1944).  

Além dessas hipóteses, outras teorias acerca da heterose têm sido 

levantadas tais como: colinearidade genética - onde a heterose é função da 

complementação de locos e não alélica (HOCHHOLDINGER; HOECKER, 

2007) -, e heterose multiplicativa - sugere que a heterose pode surgir devido à 

ação multiplicativa de QTLs presentes em subcaracteres ou componentes da 

produção (SCHNELL; COCKERHAM, 1992). Nessa última hipótese e, dado 

que os componentes da produção podem apresentar QTL pleiotrópicos em 
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relação à produção per se, é esperado que o grau de pleiotropia exercida por 

esses QTLs influenciem fortemente a heterose.  

Os estudos da heterose por meio de análise puramente fenotípica 

normalmente apresentam resultados conflitantes e interpretações equivocadas 

acerca do controle genético (TROYER, 2006). Sob esse cenário, a análise 

fenotípica e genotípica - via marcadores moleculares - pode fornecer uma nova 

percepção acerca do controle genético desse fenômeno tão importante no 

melhoramento de milho.  

Um dos primeiros trabalhos relacionados ao controle genético da 

heterose em milho via marcadores moleculares foi realizado por Stuber et al. 

(1992) que utilizaram o delineamento III – que é o cruzamento da F2 com os 

dois pais -, sugerido por Comstock e Robinson (1952), (MELCHINGER et al., 

2007). Os resultados de Stuber et al. (1992) sugeriram que a heterose é 

controlada principalmente por genes com sobredominância e que existe 

evidência de epistasia atuando sobre esse fenômeno. Posteriormente, Cockerham 

e Zeng (1996) desenvolveram métodos estatísticos para análise de QTLs 

envolvidos no controle genético da heterose com a incorporação de contrastes 

epistáticos. Nesse trabalho, os autores observaram que a heterose é controlada 

por QTLs com efeito de dominância e com pequena participação de efeitos 

epistáticos.  

Embora diversos trabalhos subsequentes a estes fossem realizados com 

objetivo de desmembrar a heterose, resultados inconclusivos foram obtidos, 

principalmente no que se refere à participação da epistasia no controle genético 

da heterose (LU; ROMERO-SEVERSON; BERNARDO, 2003; FRASCAROLI 

et al., 2007, GARCIA et al., 2008; SCHÖN et al., 2010). A partir desses 

resultados duas questões ficaram em aberto: (i) o ajuste dos efeitos epistáticos 

apenas em QTLs de grande efeito pode não desenhar a real contribuição desse 

fenômeno no controle genético da heterose, requerendo dessa maneira a 
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aplicação de modelos complexos para o estudo da distribuição da epistasia ao 

longo do genoma (MOORE, 2005; HUGHES, 2005; LEHNER, 2011); (ii) a 

epistasia pode não ser de caráter-específica e poderia ser mais bem estudada 

dentro do conceito da multiplicidade de QTLs pleiotrópicos uma vez que esses 

dois fenômenos (pleiotropia e epistasia) podem ser indissociáveis (SCHNELL; 

COCKERHAM, 1992; CHEVERUD et al., 2004; WOLF et al., 2005; WOLF et 

al., 2006; PAVLICEV et al., 2008; MACKAY; STONE; AYROLES, 2009). 

2.2 Epistasia 

O termo “epistasia” foi definido por Bateson (1909) para descrever um 

desvio da segregação mendeliana no qual um alelo - de um determinado loco - 

inibe a ação de outro alelo localizado em loco distinto; ao invés de ocorrerem 

interações alélicas apenas intra-locos, também foi sugerido por Bateson (1909) 

que os alelos dos diferentes locos também interagem entre si, sub ou 

superexpressando determinados genes.  

Atualmente existe grande conflito a respeito da definição da epistasia, 

convergindo em certa confusão de interpretação (CORDELL, 2002). Os 

geneticistas têm utilizado o termo epistasia para descrever três eventos distintos: 

relação funcional entre os genes, ordenamento genético em rotas regulatórias e 

diferenças quantitativas em alelos de efeito específico. Phillips (2008) 

classificou a epistasia em três tipos: (i) Epistasia funcional – que descreve a ação 

molecular onde proteínas ou outros produtos gênicos interagindo entre si em 

rotas metabólicas -, (ii) epistasia composicional - se refere à ideia clássica de 

epistasia onde um alelo de um determinado loco interfere na expressão de outro 

loco, sendo então restrita ao indivíduo - e (iii) epistasia estatística – que foi 

adotada por Sir Ronald Fisher, que considera a epistasia como um desvio médio 

resultante da combinação de alelos nos diferentes locos em uma população de 



19 

 

genótipos. Esse último tipo é o mais estudado na genética quantitativa, pois, 

devido à quantidade de locos envolvidos na adaptabilidade de um indivíduo 

torna-se quase impossível estimar a epistasia composicional para todos os locos 

(PHILLIPS, 2008). 

Para entender a base da epistasia estatística precisa-se entender o modelo 

que a descreve e para isto necessita-se distinguir interação intragênica e 

intergênica. 

Considerando um loco com dois alelos - A e a- cujas frequências são p e 

q. Sob o modelo Fisheriano, tem que o efeito de uma substituição alélica é dado 

pelo coeficiente angular de uma regressão linear do número de alelos que o 

indivíduo carrega sobre seu valor genotípico ou pela derivada da média 

populacional. Na figura abaixo, dois modelos distintos podem ser utilizados para 

obtenção dos efeitos alélicos:  

 

a) uma regressão linear (linha pontilhada); 

b) ou um modelo fatorial 3k, onde o i-ésimo nível possui efeito linear 

(azul) ou quadrático ou de curvatura (vermelho). 
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Figura 1 Mudança no valor genotípico de um indivíduo por ocasião da 

mudança do alelo a pelo alelo A 

  

O modelo linear de Fisher utiliza uma reta que minimiza as distâncias 

entre o genótipo e valor genotípico; observa-se, porém, um desvio (seta) 

decorrente do ajuste de um modelo linear em um modelo quadrático. Assim, 

tomando a média geral desses indivíduos como: m = a(p - q) + 2pqd, a mudança 

no valor genotípico pela troca do alelo a pelo A pode ser dada por:  

a+(q - p)d==coeficiente angular da regressão linear. Por consequência, o efeito 

do alelo A é dado por q e o efeito do alelo a é dado por -p. Então, se o indivíduo 

possui 2 alelos A (AA) o preditor genotípico torna-se 2q; se tiver apenas um alelo 

A tem-se (q-p) e nenhum alelo favorável (aa), o preditor linear é -2p. Assim, o 

valor genético aditivo ou valor reprodutivo do indivíduo é dado pela soma dos 

alelos que esse indivíduo possui. Faz-se necessário distinguir esse efeito do efeito 

b, obtido pelo contraste dos indivíduos homozigotos. 
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Deve-se frisar que o “efeito de um alelo” apresenta um desvio em 

relação ao valor genotípico do indivíduo por ajustar um modelo linear em uma 

resposta claramente quadrática quando a dominância está presente. O erro do 

modelo de Fisher pode ser quantificado como: 

 

1a m 2q    ;  

  2d m q p       e  

32e a m p       ,  

 

onde   é o erro do ajuste do modelo. Para o indivíduo AA o valor 

genotípico considerando um modelo linear agora se torna 12a m q    ;

12então a m q    . Se substituindo os valores tem-se que:  

 

1 1( ) 2 2 [ ( ) 2 [ ]a p q a pqd q a q p d q a pd a qd pd             

 

 

pode-se afirmar que esse desvio pode ser dado por:  

 

2

12q d        (1) 

 

Esse desvio é classificado de desvio de dominância, cuja interpretação 

não deve ser confundida com o valor genotípico do indivíduo heterozigoto ou o 

efeito de dominância obtido da diferença do indivíduo heterozigoto em relação à 

média. Para os demais indivíduos os desvios de regressão são dados por: 

2( )Aa d m q p       então:  
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22 ,pqd       (2) 

e 32a m p       , então  

2

32p d   .                                    (3) 

 

Para uma população com frequência alélica p=0.5, o valor genotípico 

esperado na forma linear seria, 0,5AA  m a d    0,Aa m 5d  e 

0,5AA m a d   . 

Outra forma de abordar esse problema é considerar que cada gene é um 

fator de um fatorial 3
k
, e no caso específico de um gene tem-se a seguinte 

descrição.  

 

1 2 4

1 1 1 :

1 0 0

1 1 1/ 3

1 0 2 / 3

1 1 1/ 3

AA m

Aa Tornando a matrix ortogonal teremos

aa

AA m

Aa

aa









     
     

 
     
          

     
     

 
     
          

 

(4) 

 

A terceira coluna é o efeito quadrático do gene A referente ao número de 

alelos favoráveis nos indivíduos (número de alelos elevado ao quadrado), e 

representa a curvatura da Figura 1. O efeito dos desvios de dominância pode ser 

repadronizado por 3 e tem-se que: 
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1 1 1

1 0 2

1 1 1

AA m

Aa

aa





     
     

 
     
          

                                  (5) 

 

Assim é fácil verificar que a última coluna (1 -2 1)T
 representa o 

contraste quadrático ou a curvatura dos desvios de dominância da Figura 1. Por 

exemplo, se o efeito de dominância é ausente, é esperado que AA-Aa=Aa-aa. 

Então o contraste de curvatura pode ser dado por  2 0 1 2 1AA Aa aa      

, ou 0 2 ( )AA Aa aa 1 2 1        , dependendo da concavidade da 

parábola. Uma rápida inspeção desse contraste revela um teste de hipótese para 

curvatura ou dominância a saber:  0 : 2H Aa AA aa  . Ou seja, essa é a 

hipótese de não curvatura ou sem a presença do efeito de dominância. Assim, 

0 : 2 2 0H Aa AA aa AA Aa aa      . 

Esse contraste representa uma concavidade positiva. No entanto, pode-se 

expressar o mesmo contraste utilizando a concavidade da Figura 1. Neste caso: 

0 : 2 2 0H Aa AA aa AA Aa aa      . Substituindo na matriz: 

 

1 1 1

1 0 2

1 1 1

AA m

Aa

aa





     
     


     
                                               (6)

 

 

Cocherham (1954) demonstrou que, em populações com frequências 

alélicas p e q , o k-ésimo fator terá a sua matriz de delineamento ponderada pelas 

frequências alélicas. Nesse caso, pode-se substituir os valores acima por: 
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2

2

1 2 2

1 2

1 2 2

AA q q m

Aa q p pq

aa p p d



    
    

     
         

                           (7) 

Nessa matriz pode-se notar que cada regressor representa a parte 

conhecida das frequências alélicas no modelo linear de Fisher, ou a parte 

conhecida do valor genotípico. Porém os parâmetros desconhecidos são  e d, 

mas o geneticista quer saber na verdade a e d. Se p=q=0,5 tem-se que: 

 

1 1 1 2

1 0 1 2

1 1 1 2

AA m

Aa a

aa d

     
     


     
           

                               (8) 

 

Esse modelo foi denominado de métrica F2, pois considera as 

frequências alélicas obtidas em populações derivadas do cruzamento de duas 

linhagens endogâmicas. Com essa matriz, fica claro que 0,AA= m a 5d  , 

0,5Aa m d  e – 0,AA m a 5d  , ou seja, o mesmo valor genotípico obtido 

na regressão linear de Fisher. Com esses resultados pode-se interpretar o efeito de 

dominância de duas formas: i) interpretação residual de Fisher, ou seja, que o efeito 

de dominância existe apenas como um resíduo de um ajuste linear incorreto, mas 

útil, ii) interpretação de Cocherham, ou seja, dominância existe na sua natureza e o 

modelo correto para descrevê-la é um modelo polinomial.  

A solução para os efeitos aditivos e de dominância pode ser dada por:  

 

1 4 1 2 1 4

1 2 0 1 2

1 2 1 1 2

m AA

a Aa

d aa

     
     


     
           

                             (9) 
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Neste caso em particular o contraste corresponde exatamente aos 

contrastes da estimativa dos efeitos aditivos e dominantes na escala simplificada. 

No entanto, deve-se entender que isto só vale para frequência alélica igual a 0,5. 

Para outros valores de frequência alélica os contrastes estimam o efeito da 

substituição alélica e efeito de dominância. 

Pode-se concluir até o momento que o valor genotípico de um indivíduo 

expresso na forma linear possui como parâmetros desconhecidos o efeito de 

substituição alélica e o desvio. Utilizando a matriz ponderada de Cockerham, 

pode-se verificar que o desvio pode ser expresso em termos de efeito de 

dominância (daí o termo desvio de dominância), porém, o efeito da substituição 

alélica não pode ser expresso em função dos efeitos aditivos, a menos na 

frequência alélica 0,5. No entanto, o valor predito do indivíduo devido à matriz 

de delineamento ponderada pelas frequências alélicas representa o valor 

genético aditivo ou valor reprodutivo e sua variância depende a transformação 

do efeito da substituição alélica. Essa distinção faz-se necessária, pois 

comumente o geneticista se atrapalha em definir que parâmetros ele está 

estimando no seu modelo linear. 

Definida a matriz de contrastes ortogonais para a solução dos efeitos 

aditivos e dominantes, pode-se definir um modelo para dois genes; ou um 

fatorial 3
2
. Sob essa ótica pode-se considerar os genes A e B, cujo modelo 

fatorial simplificado é dado por: 

 

1 1 2 2

l Q l qy A A B B

y d d 

   

   
                                     (10)
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Onde y é o valor genotípico dos indivíduos e l e Q são os efeitos lineares 

e quadráticos dos fatores A e B (Figura 1). Assim, utilizando a denominação de 

Cockerham tem-se que para as combinações dos genes A e B: 

1

2

2

1 1 1 2 1 1 2

1 1 1 2 0 1 2

1 1 1 2 1 1 2

1 0 1 2 1 1 2

1 0 1 2 0 1 2

1 0 1 2 1 1 2

1 1 1 2 1 1 2

1 1 1 2 0 1 2

1 1 1 2 1 1 2

AABB

AABb

mAAbb

aAaBB

dAaBb

aAabb

daaBB

aaBb

aabb

    
   


   
       
     

     
     
     

      
            

    
         

 

 

Em um modelo sem epistasia a resposta esperada desses genes pode ser 

observada na figura abaixo: 

 

 

Figura 2  Resposta aditiva no valor genotípico devido aos efeitos dos genes A e 

B 
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Nesta figura fica evidente que há resposta à adição do gene B é linear e a 

superfície de resposta, em cada nível, é plana. 

No entanto, se existe uma interação entre os alelos desses genes, ou de 

forma genérica, uma interação entre genes, uma curvatura é esperada e tem-se a 

seguinte distorção na figura: 

 

 

Figura 3 Resposta não aditiva no valor genotípico devido à interação dos 

alelos dos genes A e B 

 

Sob o modelo de interação ou epistasia pode-se verificar que o modelo 

aditivo (A+B) é ineficaz para estimar os efeitos da interação ou, como 

denominado por Cordell, (2002), a epistasia estatística. Assim, pode-se utilizar 

um modelo fatorial 3
2
 completo que é dado por: 

 

1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2( ) ( )

l q l q l l l q q l q qy A A B B A B A B A B A B

y d d d d d d

y d d d d d d

     

     

       

       

                  (11)

 

 

A nova matriz será dada por: 
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1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4

1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 4

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4

1 0 1 2 1 1 2 0 0 1 2 1 4

1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 4

1 0 1 2 1 1 2 0 0 1 2 1 4

1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4

1 1 1 2 0 1 2

1 1 1 2 1 1 2

AABB

AABb

AAbb

AaBB

AaBb

Aabb

aaBB

aaBb

aabb

    
 

 
 
      
 

  
  
 

    
      
 

  
      

1

1

2

2

1 2

1 2

2 1

1 2

0 1 2 0 1 4

1 1 2 1 2 1 4

m

d

d

d

d

d d





 





  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

     

  

Esse modelo epistático pode ser aplicado em qualquer população 

estruturada. Porém, em populações desestruturadas ou pedigrees complexos, a 

frequência alélica normalmente é desconhecida e, neste caso, Cockerham (1980) 

sugere um modelo fatorial alternativo quando os fundadores são conhecidos.  

Considerando uma população que será gerada por k fundadores (por 

exemplo, linhagens). Considerando que a linhagem I possui o genótipo AAbb. 

Essa linhagem será cruzada com outra linhagem, aqui chamada de linhagem II, 

com genótipo aaBB. Na definição de Cockerham (1980), o modelo ideal para 

descrever o genótipo do descendente é um modelo fatorial com quatro fatores, 

cada fator descrevendo o efeito do alelo que esse indivíduo recebeu do parental I 

e II. Como em espécies diploides um indivíduo recebe um alelo do parental 

masculino (m) e outro alelo do parental feminino (f), pode-se descrever o valor 

genotípico de um indivíduo proveniente de um cruzamento qualquer sem efeito 

de epistasia como: 

 

f m mf f m mf

ijkl i j ij k l klG m                             (12) 
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Onde i j representam os alelos A e a respectivamente e k l representam B 

e b. Uma vez que o efeito de dominância - como já foi demonstrado - representa 

a interação intra-alélica, a epistasia - embora tratada como interação gênica - 

nada mais é do que a interação interalélica. Sendo assim, pode-se expandir esse 

modelo 4
k
 para todas as interações de segunda ordem (quadráticas) e tem-se que:  

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )( )

( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

i j i j k l k l

i k i l j k j l

i k l j k l i j k i j l

i j k l

f m mf f m mf

ijkl A A A A B B B B

ff fm mf mf

A B A B A B A B

m mf f mf mf f mf m

A B B A B B A A B A A B

mf mf

A A B B

G m      

   

   



      

  

    
 (13) 

 

Esse modelo fatorial é tratado de forma diferente do modelo (11), pois o 

parâmetro é o efeito do alelo e não da substituição alélica. Dessa forma, esse 

modelo apresenta uma maior quantidade de parâmetros a ser estimada. Em 

linhagens, como os alelos são iguais, ou seja, 

2 2
i j i i i

f m f f f

A A A A A a          , pode-se simplificar o modelo acima por: 

 

2( ) 4( ) 2( ) 2( ) ( )a b a b ab ab ab abG m A A D D AA AD DA DD          

(14) 

 

Para caracteres quantitativos, assumindo um modelo infinitesimal, tem-

se que ( )a bA A pode ser confundido em A, assim como: 

a bD D =D; ( )abAA AA ;

2( ) 2( ) 2[( ) ( ) ] 2ab ab ab abAD DA AD DA AD    e ( )abDD DD . 

Assim, sob o modelo infinitesimal: 
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2 4 2G m A D AA AD DD          (15) 

 

Não há neste modelo o genótipo para o k-ésimo gene. Em cruzamentos 

controlados, porém, pode-se delinear a matriz dos efeitos aditivos e dominantes 

com base no número de alelos fundadores, ou como no exemplo dado, o número 

de linhagens endogâmicas envolvidas nos cruzamentos. Deve-se substituir a 

matriz desconhecida pela esperança dessa matriz, baseada no pedigree dos 

cruzamentos. Com base no modelo 15, tem-se que para o i-ésima linhagem 

parental envolvida no cruzamento: 
1 1

2 2 1i i i iA A     , onde 2i  

representa a probabilidade do indivíduo receber o alelo i  da i-ésima linhagem. 

Da mesma forma 1ij ij ij ij

ij ij

D D     , onde ij é a probabilidade que 

um alelo venha do parental i e o outro alelo do parental j. 

Então o modelo 15 pode ser novamente descrito como: 

 

22

( )( ) ( ) ( )

i i ij ij i i i ij ij ij ij

i ij i i ij ij

i i ij ij i j ij i jk i jk ij kl ij

i ij ij i jk ij kl

G m A D A A D D

G m A D AA AD DD

     

      

      
           

      

     

     

    

 

(16) 

 

O modelo epistático 16 é simplesmente um modelo multiplicativo 

infinitesimal envolvendo inúmeros efeitos alélicos e de dominância. Também 

mostra que apenas com a matriz de pedigree pode-se predizer todos os efeitos 

epistáticos e de dominância, conhecendo os fundadores. Por exemplo, 

considerando o seguinte pedigree com quatro linhagens:  
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Figura 4 Esquema de produção dos híbridos simples, triplos e duplos de milho 

 

No modelo acima, L representa as linhagens genitoras e H os híbridos 

resultantes. Nesse pequeno pedigree três tipos comuns de híbridos são 

obervados: H2 e H1 são híbridos simples, H3 é um híbrido triplo e H4 um 

híbrido duplo. O modelo completo epistático pode ser obtido sabendo a 

probabilidade ρ dos alelos fundadores serem transmitidos para cada um dos 

híbridos. Por exemplo, supondo que a linhagem L1 tenha dois alelos 

semelhantes AA, e a linhagem L2 tenha dois alelos aa. Então a probabilidade do 

híbrido H1 herdar A de L1 é 1, e a probabilidade de herdar a de L2 é também 1. 

Utilizando essa lógica pode-se calcular a probabilidade de que cada indivíduo 

herde os alelos dos seus genitores. Isso é calculado na Tabela 1. 

 

 



 

 

3
2
 

Tabela 1 Probabilidade ρ dos híbridos herdarem os alelos dos genitores p1 p2 p3 e p4, considerando quatro fundadores L1 

L2, L3 e L4 

 

P1 P2 

 

p1 p2 p3 p4 ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ϖ1 ϖ2 ϖ3 ϖ 4 ϖ 12 ϖ 13 ϖ 14 ϖ 23 ϖ 24 ϖ 34 

L1 - - m 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

f 1 0 0 0 

              L2 - - m 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

   

f 0 1 0 0 

              L3 - - m 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

   

f 0 0 1 0 

              L4 - - m 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

   

f 0 0 0 1 

              H1 L1 L2 m 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

   

f 0 1 0 0 

              H2 L3 L4 m 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

   

f 0 0 0 1 

              H3 H1 L3 m 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 

   

f 0 0 1 0 

              H4 H1 H2 m 0,5 0,5 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0 

   

f 0 0 0,5 0,5 
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Nessa tabela, pode-se observar que, quando são analisados apenas 

híbridos simples, a matriz de delineamento dos efeitos aditivos (ρ) e dominantes 

(ϖ) se assemelha às matrizes das capacidades gerais e específicas de 

combinação, respectivamente. Como esses efeitos normalmente estão 

confundidos com os efeitos epistáticos se pode separar esses efeitos e verificar 

realmente o quanto os efeitos aditivos contribuem para o desempenho dos 

híbridos de milho. 

2.3 Parentesco entre indivíduos, similaridade por estado, similaridade por 

descendência e suas aplicações no melhoramento genético da cultura do 

milho 

O melhoramento genético normalmente utiliza uma estrutura 

populacional conhecida para estimar componentes da variância. No entanto, em 

alguns delineamentos de cruzamentos, ao se assumir um modelo fixo – ou 

mesmo misto na análise de variância -, ignora-se por completo a covariância 

entre parentes e assume-se, por exemplo, a média fenotípica como objeto de 

seleção. Essa abordagem foi, e ainda é aplicada em programas de melhoramento 

comerciais e em instituições públicas e tem como desvantagem a não 

incorporação de toda informação genotípica entre parentes; ou seja, os métodos 

convencionais não sabem lidar com a seguinte questão: O que o genótipo de um 

indivíduo pode fornecer de informação a respeito do comportamento de seu 

parente? A resposta a esta pergunta foi dada por Piepho et al. (2008). Esses 

autores apresentaram diversos exemplos nos quais a informação de parentesco 

pode contribuir na seleção genética e estimativa dos componentes da variância.  

No melhoramento animal e vegetal, o cálculo do parentesco entre 

indivíduos pode ser obtido a partir do coeficiente de coancestria, que é a 

probabilidade do indivíduo herdar alelos idênticos dos pais ou ter alelos 
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idênticos por descendência (FALCONER; MACKAY, 1990). No contexto dos 

modelos mistos, os valores genotípicos são considerados aleatórios e a 

introdução da matriz de informação de parentesco faz com que os eBLUPs 

(melhor preditor linear não viesado) sejam correlacionados. Assim, quanto 

maior for o grau de parentesco entre indivíduos, maior será a recuperação 

intergenotípica.  

Para que ocorra um ganho com a utilização da informação de parentesco 

é necessário que as estimativas desse parâmetro sejam acuradas. O problema é 

que esses valores são obtidos com várias restrições que nem sempre podem ser 

alcançadas na prática (NYQUIST, 1991; HOLLAND; NYQUIST; 

CERVANTES-MARTINEZ, 2003). Dentre essas restrições, Piepho et al. (2008) 

destaca: (i) os genótipos são oriundos de uma população idealizada, (ii) na 

população base os indivíduos não são relacionados, e (iii) a população base está 

em equilíbrio de fase ou mesmo em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Resumindo, 

assume-se que essa população não sofreu seleção. Como se pode observar, essa 

suposição é difícil de ser atendida, principalmente por estas populações estarem 

em constante seleção. 

Assim, se a estrutura populacional é ignorada, a variância genética pode 

ser viciada e os termos “Melhor” e “Não Viesado” utilizados nos BLUPs dos 

valores genotípicos não são mais garantidos.  

A utilização da informação de pedigree na matriz das equações de 

modelos mistos tem melhorado de forma significativa a predição dos valores 

genotípicos dos candidatos à seleção por considerar seu histórico reprodutivo. 

Conforme argumenta Lynch e Wash (1998), mesmo com as limitações dos 

métodos de “verossimilhança” – no contexto subentende-se “modelos mistos” 

como um caso particular da inferência de verossimilhança, essa abordagem 

permite a introdução de matrizes de parentesco que servem como ferramentas 

para correção de vieses devido à seleção. No caso do melhoramento vegetal fica 
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evidente que a utilização da informação de parentesco pode contribuir 

grandemente para a acurácia de predição, pois normalmente faz-se uso de 

populações provenientes de cruzamentos bi-parentais e, no caso do 

melhoramento genético do milho, cruzamentos dialélicos com linhagens 

endogâmicas.  

Henderson (1952; 1977) propôs a utilização de modelos mistos em 

dialelos. Posteriormente, Bernardo (1993) utilizou a matriz de parentesco obtida 

pelo coeficiente de coancestria e marcadores moleculares para predição do 

desempenho de híbridos de milho. Os resultados obtidos por esse autor 

incentivaram diversos outros trabalhos que buscaram predizer o desempenho de 

híbridos de milho utilizando marcadores moleculares para a construção das 

matrizes de parentesco (SCHRAG et al., 2009; 2010 ; FERREIRA et al., 2010).  

Esses exemplos demonstram a importância da utilização de marcadores 

moleculares no melhoramento genético do milho. No entanto, alguns autores 

destacam que a aplicação dos dados de similaridade genética devem ser 

aplicados com ressalvas (JORDAN et al., 2005; FERREIRA et al., 2010). 

A similaridade genética é função apenas do comprimento da molécula 

de DNA observada durante o processo de eletroforese, ou seja, observa-se 

apenas o “estado” alélico do gene. Portanto, a similaridade genética é uma 

medida de identidade entre dois indivíduos de acordo com o “estado” observado 

do gene sem considerar de quais genitores esses dois indivíduos herdaram tal 

gene. Por outro lado, a identidade por descendência (IPD) considera não apenas 

o estado do gene, mas também a probabilidade de que determinados alelos sejam 

herdados de genitores comuns. Neste caso, pode-se construir estruturas de 

matrizes de (co) variâncias que estejam de acordo com as pressuposições da 

genética quantitativa e do modelo genético. Dentro desse contexto, sugere-se 

utilizar as similaridades genéticas corrigidas pela IPD; embora em alguns casos 



36 

 

essa correção possa trazer prejuízos à análise por adotar matrizes aditivas e 

dominantes como identidades (FERREIRA et al., 2010).  

2.4 Predição do desempenho de híbridos de milho 

Em um programa de melhoramento de milho a busca por genótipos com 

alta heterose envolve a aplicação de sistemas de cruzamentos cujo produto final 

são os híbridos; esta é, sem dúvida alguma, a principal atividade desempenhada 

há mais de um século no melhoramento genético de milho. Com efeito, pode-se 

dizer que os “dialelos” são os principais métodos aplicados na cultura e que 

todos os demais métodos de melhoramento são suplementares a essa finalidade 

última que é a obtenção de híbridos altamente produtivos.  

A quantidade de cruzamentos a ser realizada a partir de um conjunto de 

linhagens pode ser tornar um problema quando o número desses parentais é alto. 

Mesmo quando existem grupos heteróticos bem definidos, a quantidade de 

cruzamentos pode ser tornar tão elevada que a realização de todos os 

cruzamentos torna-se inviável. Por exemplo, considerando 50 linhagens 

pertencentes a dois grupos e suponha que essas linhagens serão intercruzadas em 

um esquema fatorial 50x50. Nestas circunstâncias são possíveis 2500 híbridos, o 

que não é problema em um programa de médio e grande porte. Mas, se o 

melhorista possui 100 linhagens por grupo, a síntese de híbridos já se torna 

onerosa (10.000). Por outro lado, se um melhorista não possui grupos 

heteróticos bem definidos, o cruzamento biparental de 100 linhagens, em um 

sistema dialélico, resultaria em 4450 híbridos e tornaria a avaliação desse 

material também dispendiosa. Dessa forma, pode-se observar que o 

direcionamento de cruzamentos é um fator crucial em um programa de 

melhoramento moderno.  
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Essa otimização normalmente é feita de forma empírica, ou seja, o 

melhorista utiliza-se da experiência e direciona vários cruzamentos e, por 

consequência, descarta vários outros. Genericamente, quanto mais cruzamentos 

são descartados, mais híbridos com alto potencial são rejeitados e mesmo um 

melhorista experiente não pode prever de forma acurada a estrutura genética do 

híbrido e suas características apenas com base nos atributos das linhagens 

pertencentes aos grupos heteróticos. A solução para este entrave seria a 

utilização de métodos que permitam predizer o desempenho de híbridos de 

forma acurada e assim aperfeiçoar o programa pelo descarte de cruzamentos 

indesejáveis. 

Esse problema foi estudado primeiramente por Jenkins (1934). Esse 

autor utilizou o desempenho de híbridos simples para a predição de híbridos 

duplos. Jenkins sugeriu quatro métodos de predição denominados métodos A, B, 

C e D. Dentre esses quatro métodos propostos, o método B foi o que apresentou 

melhores resultados. Esse método representa a predição com base nas linhagens 

não parentais e foi durante vários anos utilizados para a predição de híbridos 

duplos (HALLAUER; CARENA; MIRANDA-FILHO, 2010).  

Posteriormente, Eberhart (1964) e Cockerham (1967) aprimoraram as 

ideias de Jenkins, lapidando seus modelos genéticos muito frouxos. Todos esses 

modelos visavam à predição de híbridos duplos e triplos, mas eram de pouca 

utilidade para predição de híbridos simples.  

Com o advento do uso de marcadores moleculares vislumbrou-se a 

possibilidade de predizer híbridos simples utilizando a distância genética entre 

as linhagens. Uma vez que a heterose pode ser descrita em função da distância 

genética e do efeito de dominância quando desconsidera a epistasia 

(MELCHINGER, 1999), pode-se conceber que quanto mais divergente os 

genitores, maior a heterose esperada.  
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Utilizando essa teoria simplificada da genética quantitativa, vários 

estudos foram conduzidos a partir da década de 90 visando predizer o 

comportamento de híbridos com base na distância genética (SMITH et al., 1994; 

LANZA et al., 1997; BARBOSA et al., 2003; BALESTRE et al., 2008a; DEVI; 

SINGH, 2011; DI et al., 2012) . No entanto, os resultados obtidos por essa 

abordagem são inconclusivos e, de maneira geral, não são confiáveis para ser 

utilizados em larga escala em programas de melhoramento.  

Uma nova abordagem foi desenvolvida paralelamente baseada nos 

trabalhos de Henderson (1952) utilizando modelos mistos e pedigrees 

complexos (BERNARDO, 1994). Esse autor unificou as ideias de modelos 

mistos e marcadores moleculares na predição de híbridos simples.  

Segundo Bernardo (1994; 1995), uma das utilizações do melhor preditor 

linear não viesado (BLUP) no melhoramento genético vegetal consiste em 

predizer o desempenho genético de híbridos que não estejam presentes ou que 

tenham sido perdidos. Esse autor considera relevante o uso de técnicas preditivas 

como uma alternativa viável para diminuir os custos e também o tempo de 

avaliação de híbridos pela diminuição substancial do número de híbridos a 

serem avaliados. A partir de covariâncias genéticas entre as linhagens a serem 

cruzadas, pode-se predizer o desempenho genotípico de alguns dos seus 

cruzamentos, sem que eles tenham sido obtidos e avaliados. Essa técnica tem 

grande potencial para auxiliar o melhoramento genético, dado ao elevado 

número de híbridos possíveis de serem obtidos com poucas linhagens. Apesar da 

correlação entre o desempenho genotípico do cruzamento predito e o seu valor 

fenotípico serem baixa em muitos casos, essa abordagem apresenta vantagens 

(BERNARDO, 1994). Dessa forma, a utilização do BLUP tem mostrado 

eficiência considerável para tal finalidade (BERNARDO, 1994; 1995; 1996a; b). 

Nesse contexto, Nejati-Javeremi, Smith e Gibson (1997) sugere o 

emprego da similaridade no estado, pois, segundo esses autores, esta possui a 
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vantagem de se utilizar toda a semelhança alélica existente entre os indivíduos 

avaliados. No entanto, pelo fato de levar em consideração a co-ocorrência de 

bandas (0 e 1) e não a probabilidade de genitores possuírem alelos herdados de 

um genitor em comum, a similaridade no estado pode superestimar o parentesco.  

Diante disso, Bernardo (1993) propõe o uso de um coeficiente de 

coancestria que utiliza informação de similaridade genética, no intuito de 

corrigir possíveis vieses da similaridade no estado. Entretanto, esse método 

somente é válido para dialelos parciais nos quais não ocorrem cruzamentos 

endogâmicos, podendo ser utilizada somente quando se tem informação prévia a 

respeito de grupos heteróticos. Como alternativa a essa restrição, alguns autores 

(LYNCH E RITLAND, 1999; QUELLER; GOODNIGHT, 1989; RITLAND, 

1996 e WANG, 2002) sugerem procedimentos não viesados para estimação 

conjunta de parentesco por meio de marcadores moleculares que podem ser 

utilizados em dialelos completos e parciais. Segundo Balestre (2009), o 

coeficiente de parentesco proposto por Lynch e Ritland (1999) pode ser utilizado 

em dialelos completos, pois as medidas de parentesco obtidas por esse estimador 

levam em consideração todos os indivíduos em avaliação. Além disso, mesmo 

utilizando dados moleculares, esse estimador de parentesco considera a 

probabilidade condicional de que dois indivíduos possuam alelos herdados de 

genitores em comum. De modo que somente indivíduos que atendam a essa 

premissa participam da predição de híbridos não avaliados. Dessa forma, aqueles 

indivíduos que possuem parentesco igual a zero não contribuirão na predição, 

concorrendo para resultados mais coerentes. 

Mais recentemente, Schrag et al. (2009, 2010) propuseram a substituição 

da matriz de parentesco obtida por marcadores pelo próprio valor das marcas dos 

genótipos. Essa metodologia foi denominada TEAM ou “total effects of 

associated markers” ou ETMA (efeito total das marcas associadas). Nessa 

abordagem, a matriz do delineamento da CGC e CEC são substituídas pela 
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matriz de marcadores moleculares e utiliza-se uma regressão aleatória (RR-

BLUP) onde valores genéticos são atribuídos a cada marca. Nesse contexto, o 

valor genotípico do híbrido é recuperado por meio dos efeitos totais dos 

marcadores como se fosse uma seleção genômica. Esse método consiste 

basicamente de se obter os valores genéticos das marcas a partir de uma 

população de treino e, posteriormente, se valida a predição no conjunto genético 

restante que pode ser tanto uma geração avançada ou a própria população de 

treino via validação cruzada.  

Esse método tem se mostrado eficiente na predição de híbridos e 

recentemente Massman et al. (2012) estendeu essa abordagem para a seleção 

genômica propriamente dita e alcançou resultados encorajadores. Assim, o atual 

estado da arte de predição de híbridos em programas de melhoramento é a 

aplicação direta do ETMA ou seleção genômica em cruzamentos dialélicos e 

predição dos híbridos não testados. 
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3 CONCLUSÕES 

Pelo o que foi discutido na revisão de literatura, pode-se concluir que o 

fenômeno da epistasia pode ser estudado em delineamentos úteis ao melhorista, 

tais como dialelos, trialelos e tetraalelos.  

Também se verifica que existe uma grande incerteza no que diz respeito 

à predição de híbridos de milho utilizando marcadores moleculares e que novas 

abordagens devem ser sugeridas, principalmente aquelas em que a quantidade de 

informação seja maior do que a simples utilização de distâncias genéticas. 
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Resumo 

O objetivo do autor com este trabalho foi determinar a importância dos 

efeitos epistáticos na heterose do milho por meio de um único modelo, com base 

em análises de di, tri e tetralelos e com a informação de marcadores de 

microssatélites. Para isto utilizou-se 51 linhagens de diferentes origens obtendo-

se dessa forma 6 híbridos duplos, 14 híbridos triplos e 58 híbridos simples, 

totalizando 78 híbridos. Setenta e nove marcadores de microssatélites foram 

utilizados na genotipagem das 51 linhagens. Esses marcadores estão distribuídos 

ao longo dos 10 grupos de ligação do milho. Essa informação foi utilizada na 

construção da matriz de informação de parentesco. De acordo com este trabalho 

foi possível desmembrar a heterose e entender melhor a participação dos efeitos 

epistáticos na mesma quando analisa conjuntamente híbridos simples, duplos e 

triplos em um mesmo modelo. Sob esta abordagem, é possível compreender a 

heterose nos seus diversos componentes. Também foi possível verificar que com 

a utilização de marcadores moleculares houve uma tendência na melhora da 

acurácia e dos efeitos genéticos epistáticos e de dominância. Assim, com os 

recursos computacionais disponíveis atualmente, técnicas estatísticas avançadas 

e uso de marcadores moleculares é possível entender melhor a heterose e os 

fatores que a controlam.  

Palavras-Chave: Milho; Melhoramento genético; Heterose; modelos 

mistos; SSR; identidade no estado. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the importance of epistatic 

effects on maize heterosis by means of a single model, based on analyses of di-, 

tri- and tetrallelic and also with the information from microsatellite markers. For 

that reason, 51 lines from different backgrounds were used, thus obtaining 6 

double hybrids, 14 three-way hybrids and 58 single hybrids, for a total of 78 

hybrids. Seventy-nine microsatellite markers were used in the genotyping of the 

51 lines. These markers are distributed along the 10 maize linkage groups. This 

information was used in construction of the relationship information matrix. 

According to this study, it was possible to break down heterosis and better 

understand the participation of epistatic effects in it when jointly analyzing 

single, double and three-way hybrids under the same model. Under this 

approach, it is possible to understand heterosis in its diverse components. It was 

also possible to verify that with the use of molecular markers there was a trend 

toward improvement of the accuracy of the epistatic and dominance genetic 

effects. Thus, with the computational resources currently available, advanced 

statistical techniques and use of molecular markers, it is possible to better 

understand heterosis and the factors that control it.  

Keywords: Maize; Genetic breeding; Heterosis; Mixed models; SSR; 

Identity in the state. 
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Introdução 

O desmembramento de caracteres complexos tem sido um dos principais 

desafios dos geneticistas (Mackay et al., 2009). A utilização de ferramentas 

moleculares, técnicas estatísticas avançadas e uso de redes genéticas tem 

contribuído enormemente para melhor compreensão dos efeitos de locos 

relacionados a caracteres quantitativos e suas inter-relações (Balestre et al., 

2012).   

A compreensão do funcionamento de caracteres complexos pode ser útil 

em várias áreas da genética. No melhoramento de plantas alguns fenômenos tais 

como a epistasia e pleiotropia são de extrema importância, principalmente no 

que se refere à heterose (Balestre et al., 2012). 

Recentemente, alguns trabalhos têm buscado desmembrar a heterose em 

caracteres quantitativos em milho (Melchinger et al., 2007; Larièpe, et al., 2012; 

Riedelsheimer et al., 2012). No entanto, resultados conflitantes são obtidos e as 

hipóteses que tentam descrever esse fenômeno vão desde a simples 

complementação de locos de efeito aditivo - hipótese dominante (Troyer, 2006) - 

a explicações mais elaboradoras envolvendo dominância completa, 

sobredominância, colinearidade genética, epistasia, pleiotropia e ação 

multiplicativa de genes relacionado a componentes de produção (Schnell e 

Cockerham, 1992; Hochholdinger e Hoecker, 2007).  

No que concerne à epistasia e sua participação na heterose em milho, 

estudos de mapeamento de QTLs não têm verificado grande importância desse 

fenômeno (Lu, et AL., 2003, Frascaroli et al., 2007; Garcia et al. 2008; Shon et 

al. 2010). Esses resultados podem surgir pela utilização de modelos restritos os 

quais apenas as epistasias em QTLs de grande efeito são levadas em 

consideração. A especulação de que a epistasia pode contribuir para o controle 

genético da heterose remonta o trabalho de Powers (1944) e Van Der Veen 

(1959), passando por Schnell e Cockerham (1992) e Zeng et al. (2005) e se 
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justifica pela recente demonstração de Melchinger et al. (2007), que derivou o 

controle da heterose de forma analítica e sugeriu que a epistasia pode ter papel 

fundamental no controle genético da heterose em milho, principalmente no que 

diz respeito à interferência da epistasia do tipo aditiva x aditiva que compõe esse 

efeito. Conforme destacado por Melchinger et al. (2007), se os dois parentais são 

totalmente contrastantes é possível que a heterose possa ocorrer mesmo que o 

efeito de dominância seja nulo nos dois locos que controlam o caráter. Além 

disso, linhagens com epistasia aditiva-aditiva positiva tendem a subestimar o 

papel da dominância na heterose e o contrário também é verdadeiro. 

No melhoramento genético de milho, o conhecimento da epistasia pode 

ajudar no processo de hibridação - onde esse efeito é passível de fixação - uma 

vez que em populações esse efeito é altamente influenciado pelas frequências 

alélicas e normalmente confundido na variância aditiva (Hill et al., 2008). 

Contudo, é sabido que em dialelos tradicionais a ausência de contrastes 

ortogonais para obtenção dos efeitos epistáticos e alto efeito de 

multicolinearidade impede que os efeitos epistáticos sejam estimados de forma 

independente (Roso et al., 2005). Dessa forma, a capacidade geral de 

combinação termina por confundir os efeitos aditivos e interação do tipo aditiva 

x aditiva e impede que esses efeitos sejam estudados de forma isolada.  

Da mesma forma, a capacidade específica de combinação carrega todos 

os efeitos epistáticos e mais os desvios de dominância e, baseado nisto, a 

decomposição da heterose apenas em efeitos CEC e CGC pode ser pouco 

informativa. Se a CGC absorve os efeitos aditivos e epistasia aditiva-aditiva, é 

fácil imaginar que a CEC representa um conjunto de efeitos de interações inter e 

intra alélicas que, embora complexas e altamente confundidas, podem ser 

fixadas nos híbridos tornando a sua decomposição de extrema importância no 

direcionamento de cruzamentos.  
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Uma forma de superar o problema do confundimento dos efeitos de 

dominância com efeitos epistáticos é tomar o dialelo tradicional como uma 

forma de pedigree complexo que pode envolver acasalamentos entre linhagens, 

entre híbridos e entre linhagens com híbridos gerando um sistema intricado de 

cruzamentos (Cockerham 1961, Rawlings e Cockerham 1962a, 1962b). Esses 

autores propuseram a análise de tri e tetralelos para estimar alguns efeitos 

epistáticos por meio de contrastes de efeitos. Porém, uma vez que se considera 

esse sistema dentro de um único pedigree, pode-se utilizar uma única análise 

para estimar todos os efeitos epistáticos decorrentes destes acasalamentos 

diminuindo enormemente o efeito de confundimento por assumir um modelo de 

encolhimento (Roso et al., 2005). 

Neste trabalho buscou-se determinar a importância dos efeitos 

epistáticos na heterose do milho por meio de um único modelo, com base em 

análises de di, tri e tetralelos e ainda com a informação de marcadores de 

microssatélites. 

 

Material e Métodos 

 

Informações experimentais 

 No inverno de 2010, no campo experimental de Uberlândia foram 

produzidos os híbridos, descritos no item materiais utilizados, para a utilização 

nos ensaios. O experimento foi conduzido no modelo experimental de blocos 

incompletos DBI com duas repetições e cada parcela possuía quatro linhas de 

5m com espaçamento entre linhas de 70 cm. Foi avaliada a produção de grãos 

neste ensaio em 7 locais distribuídos na região sul do Brasil (Vacaria RS plantio 

10/10/2010, Abelardo Luz SC plantio 14/10/2010, Arapoti PR plantio 

16/10/2010, Candoi PR plantio 24/10/2010, Canoinhas PR plantio 26/10/2010, 

Castro PR plantio 28/10/2010 e Ponta Grossa PR plantio 02/11/2010). O peso de 
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grãos/parcela foi corrigido para umidade de 13% e convertido em t.ha
-1

. As 

adubações de plantio e de cobertura foram feitas de acordo com a recomendação 

de adubação para cada área, os tratos culturais foram feitos para controle de 

lagarta do cartucho (Spodoptera Frugiperda) e da espiga (Helicoverpa Zea) e 

também para o controle do mato.  

 

Materiais utilizados 

 Cinquenta e uma linhagens de diferentes origens foram utilizadas nos 

cruzamentos. Dos cruzamentos dessas linhagens foram obtidos 6 híbridos 

duplos, 14 híbridos triplos e 58 híbridos simples, totalizando 78 híbridos. O 

sistema de cruzamentos pode ser observado na Figura 1. As testemunhas 

utilizadas foram P30F53Herculex, DKB390 YieldGard, DKB240 e AG8025. 

 

Marcadores de microssatélites 

 Setenta e nove marcadores de microssatélites foram utilizados na 

genotipagem das 51 linhagens (Tabela 1). Esses marcadores estão distribuídos 

ao longo dos 10 grupos de ligação do milho. Esses marcadores foram utilizados 

na construção das matrizes de similaridade genética aplicando o coeficiente de 

Jaccard conforme citado por (Balestre et al. 2008). As matrizes aditivas foram 

obtidas pela similaridade no estado sem qualquer correção. A matriz dos efeitos 

de dominância e matrizes epistáticas foram calculadas respectivamente por: 

1 2 1 2 1 2 1 2

1
( ) ( ) ( ) ( )

4

m m f f m f f m

dG p x x p x x p x x p x x             (1) 

´ ´
; 1,2,..., ; 1,2,...,

kl ii jjaa a a a aG g g k n l n  
  (2)

 

´ ´
; 1,2,..., ; 1,2,...,

kl ii jjad a d ad adG g g k n l n    

´ ´
; 1,2,..., ; 1,2,...,

kl ii jjdd d d dd ddG g g k n l n  
                                               (3) 
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onde i, i´, j e j´ se referem ao i-ésimo efeito comum entre as epistasias e ga, gd à 

probabilidade de que i=i´ e j=j´ dada pela similaridade genética aditiva e de 

dominância entre os genitores. Essas matrizes epistáticas são semelhantes às 

obtidas pelo produto de Hadamard das matrizes Ga e Gd no modelo animal 

individual.  

 

Modelo gamético em dialelos 

 O modelo gamético, também conhecido como modelo fatorial de 

Cockerham, pode ser aplicado em qualquer pedigree onde a frequência alélica 

dos genitores é conhecida (Cocherham, 1980). Essa modelagem foi aplicada por 

Cockeham (1961) e Rawlings e Cockerham (1961a, 1961b) em cruzamentos de 

linhagens onde as frequências alélicas das progênies são conhecidas e assumem 

valores iguais a ( 1 2); ( 1 2, 1 4) ( 1 4)p q p q s e p q s u        

que são casos especiais dos delineamentos de dialelos, trialelos e tetralelos, 

respectivamente. 

Na definição de Cockerham (1980), o modelo ideal para descrever o 

genótipo do híbrido descendente do cruzamento de linhagens endogâmicas seria 

através de um fatorial com quatro fatores; cada fator descrevendo o efeito do 

alelo que esse indivíduo recebeu do parental n. Em espécies diploides, se um 

indivíduo recebe um alelo do parental masculino (m) e outro alelo do parental 

feminino (f), o valor genotípico desse indivíduo proveniente de um cruzamento 

qualquer, sem efeito de epistasia, é dado por: 

 

 
f m mf f m mf

ijkl i j ij k l klG m              

  

onde i j representam os alelos A e a respectivamente e k l representam B e b. 

Uma vez que o efeito de dominância representa a interação intra-alélica, a 
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epistasia nada mais é do que a interação interalélica (embora usualmente tratada 

como interação gênica). Sendo assim, pode-se expandir esse modelo 4
k
 para 

todas as interações de segunda ordem (quadráticas ) e tem-se que:  

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )( )

( )( )

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )

i j i j k l k l

i k i l j k j l

i k l j k l i j k i j l

i j k l

f m mf f m mf

ijkl A A A A B B B B

ff fm mf mf

A B A B A B A B

m mf f mf mf f mf m

A B B A B B A A B A A B

mf mf

A A B B

G m      

   

   



      

  

    
  

 

Dessa forma, esse modelo apresenta uma maior quantidade de 

parâmetros a ser estimado do que o modelo animal, quando se considera mais de 

2 genitores. Em linhagens completamente endogâmicas, se a probabilidade de os 

alelos serem idênticos no estado é igual a 1, ou seja, 

2 2
i j i i i

f m f f f

A A A A A aa         , pode-se simplificar o modelo acima por: 

 

2( ) 4( ) 2( ) 2( ) ( )a b a b ab ab ab abG m a a d d aa ad da dd          

 

Para caracteres quantitativos, assumindo um modelo infinitesimal, tem-se que 

( )a ba a pode ser confundido em a*
, assim como: 

*

a bd d d   
*( )abaa aa ; 

* *2( ) 2( ) 2[( ) ( ) ] 2ab ab ab abad da ad da a d     e 
* *( )abdd d d . Assim, sob 

o modelo infinitesimal: 

* * * * * * * *2 4 2G m a d a a a d d d               (4) 

Nesse modelo o genótipo para o k-ésimo gene não é observado. Porém 

em cruzamentos controlados pode-se delinear a matriz dos efeitos aditivos e 

dominantes com base no número de linhagens genitoras envolvidas nos 
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cruzamentos. Então, deve-se substituir a matriz desconhecida pela esperança 

dessa matriz, baseada no pedigree dos cruzamentos. Com base no modelo 4, 

tem-se para a i-ésima linhagem parental envolvida no cruzamento: 

1 1

2 2 1i i i ia a     , onde 2i  representa a probabilidade do 

indivíduo receber o alelo i  da i-ésima linhagem. Da mesma forma

1ij ij ij ij

ij ij

d d     , onde ij é a probabilidade que um alelo venha do 

parental i e o outro alelo do parental j. 

O modelo 4 pode ser novamente descrito como: 

 

22

( )( ) ( ) ( )

i i ij ij i i i ij ij ij ij

i ij i i ij ij

i i ij ij i j ij i jk i jk ij kl ij

i ij ij i jk ij kl

G m a d a a d d

G m a d aa ad dd

     

      

      
           

      

     

     

    

 

(5) 

 

Em forma matricial, para todo o pedigree, tem-se: 

 

1 2G j Z a Z d aa ad dd                   (6) 

 

onde 1 2, , ,Z Z e   são matrizes obtidas pela probabilidade de determinado 

híbrido herdar os alelos das respectivas linhagens. 

 Neste estudo, um modelo linear misto foi adotado para a produção de 

grãos. Esse modelo é dado por: 

 1 2y X Z a Z d aa ad dd                             (7) 
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Onde y é o vetor das médias fenotípicas, X é a matriz dos efeitos fixos (média 

geral, ambientes e blocos), 1 2, , ,Z Z e   são as matrizes dos efeitos 

aleatórios, onde Z1 – Efeitos aditivos, Z2 – Desvios de dominância, e os demais 

são respectivamente as epistasias aditiva/aditiva, aditiva/dominante e 

dominante/dominante e   é o erro experimental. 

 A solução para os efeitos genéticos pode ser obtida utilizando as 

equações dos modelos mistos já descritas por Henderson (1984). Para estimação 

das variâncias referentes aos efeitos aditivos, dominantes e epistáticos utilizou-

se o algoritmo EM (expectation- maximization), com dois passos de Newton-

Raphson. 

  

Modelo com e sem a informação de marcadores 

 O modelo 7 é um modelo geral de análise no qual se assume que os 

genitores são não aparentados, ou seja, que ( ) 0a bP a a  . Neste caso, as 

matrizes de (co)variâncias dos efeitos genéticos introduzidas nas equações de 

modelos mistos são dadas por: 

 

2 2 2 2 2; ; ; ;a a d d aa aa ad ad dd ddG I G I G I G I G I         . 

  

No entanto, se algumas linhagens são provenientes de origens semelhantes, é 

possível que ( ) 0a bP a a   e exista covariância nos efeitos alélicos (aditivos, 

dominantes e epistáticos). Assim, uma medida dessa covariância pode ser dada 

pelas matrizes Ga,Gd, Gaa, Gad e Gdd, já descritas anteriormente no item com 

informação de marcadores.  

 Para seleção dos modelos, utilizou-se o critério bayesiano de informação 

(BIC), testando todas as combinações possíveis dos efeitos aditivos, dominantes 

e epistáticos. (Carlborg e Haley, 2004). 
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 Os modelos com e sem a informação de parentesco foram comparados 

em relação à acurácia preditiva dada por: 

2

2
1 e

i ii

j

r d



  onde i é o i-ésimo 

elemento da diagonal da matriz das equações de modelos mistos e j é o j-ésimo 

componente da variância genética. 

Para verificar se os valores genotípicos e componentes da variância 

genética estão realmente descrevendo o desempenho dos híbridos, uma análise 

foi realizada via SAS proc mixed para esses mesmos dados, porém considerando 

o efeito de híbridos como aleatório, ou seja:   

 

1y X Z g          
(8) 

 

onde g é o valor genotípico do híbrido enquanto os demais efeitos já foram 

descritos no modelo 7. Neste caso, se o modelo 7 é correto, espera-se que a 

combinação linear dos seus efeitos reconstrua g, assim como a combinação 

linear dos seus componentes de variância reconstrua 
2

g . 

Resultados  

 Sessenta e dois modelos diferentes foram utilizados para descrever os 

efeitos genéticos, sendo 31 sem a informação de parentesco e os outros 31 com a 

recuperação intergenotípica (Tabela 2 e 3). O modelo com menor critério de 

informação em ambas as abordagens foi do tipo epistático dominante x 

dominante.  

Nessas duas tabelas pode-se observar que o ajuste do modelo aditivo ou 

dominante - quando avaliados de forma isolada ou conjuntamente - foi menos 

eficiente que os modelos epistáticos na descrição da heterose, pois o BIC para 

estes modelos foi maior que o BIC para os modelos epistáticos (Tabela 2 e 3). 

Além disso, quando foi considerado um modelo com dois parâmetros, como 
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normalmente o melhorista utiliza em delineamento de dialelos, um melhor ajuste 

foi obtido no modelo que considera o efeito médio dos parentais (aditivo) mais a 

epistasia do tipo dominante x dominante. Na Tabela 3 essa afirmação torna-se 

evidente pela Deviance dos efeitos a+dd, pelo menor BIC e também pelo 

resultado do modelo completo, onde apenas esses dois efeitos convergiram em 

variâncias não nulas, mostrando desta forma, que o modelo completo convergiu 

para o modelo a+dd.  

Os resultados descritos nessas duas tabelas sugerem que existe um forte 

confundimento das variâncias aditiva, dominante e epistáticas em pedigrees 

complexos, o que pode ocorrer no caso de desbalanceamento ou ajuste de efeitos 

epistáticos que definem, por natureza, um modelo fatorial onde o confundimento 

de efeitos já é bem descrito na literatura (Roso et al., 2005). Esse efeito torna-se 

evidente pela grande alteração nas magnitudes dos parâmetros genéticos por 

ocasião da sua adição ou deleção do modelo (Tabela 2 e 3). Por exemplo, 

quando se tentou descrever o desempenho dos híbridos com base apenas no 

efeito de dominância, a variância desse efeito foi 
2 0,29d  . Quando ajustado 

em um modelo aditivo/dominante, o valor de 0,29 foi decomposto em 

2 20,11 0,13a de   . Posteriormente, ajustou-se esse efeito junto com todos 

os demais epistáticos (d+aa+ad+dd) o que normalmente é observado na 

estimativa das capacidades específica de combinação (Cockerham, 1961). Neste 

caso, esse valor caiu a 10% da estimativa original e no modelo completo foi 

praticamente nulo (Tabela 2). O mesmo ocorreu com os demais efeitos do 

modelo, que embora fossem eficientes em decompor a variância genética 

(variância de híbridos - Figura 2), apresentaram também grande influência dos 

parâmetros adicionados ou retirados do modelo genético.  

De maneira geral, a decomposição da variância genética em efeitos 

aditivos, dominantes e epistáticos foi satisfatória (Figura 2). Para comprovar se o 
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efeito genotípico pode ser decomposto em efeitos aditivos, dominantes e 

epistáticos, o modelo 7 foi analisado considerando apenas os efeitos de 

genótipos (híbridos). Nesse sentido, espera-se que a variância de híbridos seja 

um produto das combinações lineares das variâncias aditiva, dominante e 

epistáticas. Se o modelo genético é aceitável, espera-se que a variância de 

híbridos seja separada em partes correspondentes aos efeitos genéticos que 

controlam o caráter. Na figura 2, esse resultado é demonstrado e valida a 

decomposição genética pelo modelo genético adotado.  

A utilização da informação de marcadores incorporada à matriz de 

parentesco ocasionou uma tendência em aumentar a variância genética e a 

acurácia preditiva dos efeitos dominantes e epistáticos (Figura 3 a 7). Com 

exceção da acurácia aditiva, à medida que se aumentou o número de parâmetros 

no modelo, a utilização de marcadores na predição dos efeitos genéticos tendeu 

a melhorar a acurácia. Esse resultado sugere que, mesmo utilizando uma medida 

de similaridade no estado, é possível melhorar a acurácia preditiva 

principalmente em modelos com maior número de parâmetros. No entanto, 

deve-se atentar para o fato de a similaridade no estado causar perda de acurácia 

dos efeitos aditivos do modelo (Figura 3 a 7). Mesmo não apresentando uma 

melhora unânime em todos os efeitos do modelo, de forma geral, a incorporação 

da informação de marcadores proporcionou um pequeno ganho na estimativa 

dos efeitos epistáticos e dominante. 

Para verificar a importância dos efeitos epistáticos de origem dominante 

x dominante na composição da média dos híbridos e por consequência na 

heterose, realizou-se a decomposição do valor genotípico dos híbridos (obtidos 

via modelo 8) em efeitos aditivos e epistático do tipo dominante x dominante; 

este foi o modelo com menor deviance depois do modelo completo quando se 

considera a abordagem com maior acurácia. Na figura 8 podemos verificar o 

ajuste de r
2
=0,99 entre o valor obtido no modelo de híbridos (valor genotípico) e 
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modelo aditivo e epistático dominante x dominante. Também foi possível 

verificar que o efeito epistático dominante x dominante foi mais importante que 

a média dos efeitos dos alelos parentais, efeito aditivo, figura 9.  

 Na figura 10, podemos observar dois grupos distintos de cruzamentos. O 

agrupamento dos parentais de acordo com a epistasia dominante x dominante 

gerou dois grupos bem caracterizados de cruzamentos, obtidos de modo a 

maximizar a heterose. As epistasias negativas ou indesejáveis são dadas em 

vermelho e, de forma gradual, as linhas azuis mostram os cruzamentos com 

epistasias favoráveis. Apenas um cruzamento favorável foi inserido no cluster da 

direita, os demais foram alocados dentro do cluster esquerdo. Assim, com base 

nesse grafo de nós e arestas é possível o melhorista estabelecer grupos 

heteróticos e facilitar a orientação de cruzamentos.  

  

Discussões 

 O controle genético da heterose ainda é obscuro é recheado de hipóteses 

que permeiam situações das mais simples, como a mera complementação alélica 

das linhagens sob efeito de dominância, a situações mais complexas que 

envolvem epistasia, pleiotropia e colinearidade genética (Powers, 1944; Schnell 

e Cockerham, 1992; Hochholdinger e Hoecker, 2007; Balestre et al;. 2012). 

Nesse estudo, observou-se que a superioridade dos híbridos em relação ao efeito 

dos parentais foi função da epistasia do tipo dominante x dominante, quando 

consideramos um parâmetro e do tipo aditiva epistática dominante x dominante 

quando consideramos dois parâmetros. Este resultado foi obtido considerando o 

modelo com menor BIC e o modelo completo; sendo que este último convergiu 

para variâncias quase nulas dos efeitos de dominância e epistasias aditiva x 

aditiva e aditiva x dominante. Com efeito, podemos inferir que o modelo 

completo convergiu no modelo aditivo e dominante x dominante. 
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 Embora pareça paradoxal sugerir que o controle genético da heterose 

seja devido à epistasia dominante x dominante quando os efeitos de dominância 

são nulos, esse fenômeno é extremamente aceitável quando imaginamos o 

exemplo apresentado por Carlborg e Haley (2004) (Box 1) para epistasia 

dominante x dominante e aditiva x aditiva. Segundo esses autores, é possível 

que os contrastes dos efeitos genotípicos médios de cada QTL possam ser nulos, 

mas quando avaliados conjuntamente e incorporando efeitos epistáticos no 

modelo, padrões de efeitos genéticos como aqueles apresentados nas figuras d e 

e descritas em Carlborg e Haley (2004) podem ser detectados. Exemplos 

semelhantes foram apresentados por Zeng et al (2005) para esse fenômeno, mas 

sob a ótica de escolha de modelos. 

 Devido a esse fato, Carlborg e Haley (2004) sugerem que a epistasia 

seja, sempre que possível incorporada ao modelo genético de modo a encontrar 

padrões que são negligenciados em modelos mais simples. Essa modelagem 

conjunta permitiu, por exemplo, que Hua et al. (2003) desmembrasse a heterose 

em diferentes níveis de dominância entre os QTLs e mais o efeito epistático 

dominante x dominante. Segundo esses autores, a epistasia do tipo dominante x 

dominante seria a principal responsável pelo controle da heterose em arroz 

sugerindo então que o modelo heterótico surge dos diferentes graus de 

dominância mais epistasia dominante x dominante, ou seja, 

 

i i j

i Q i j Q

h d d d
  

    

 

Embora o modelo d+dd - sugerido por Hua et al. (2003) como 

unificador da heterose - descrito na tabela 3 apresentasse um bom ajuste em 

relação aos modelos com 2 parâmetros (exceto em relação a a +dd ), sua 

justificativa baseada nos ajustes das métricas F∞ ou F2 apresenta alguns 
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problemas quanto à interpretação da heterose. Em linhagens contrastantes, e sob 

a métrica F∞, espera-se que, para dois locos, a heterose seja função de: 

1 2 1 2 1 2h d d d d a a    . Na tabela 3, pode-se observar que esse modelo 

apresentou um bom ajuste, mas muito mais pelo componente d+dd do que 

devido à participação da epistasia aditiva x aditiva.  

Por outro lado, caso se utilize a métrica F2 de Cocherham (1996), se tem 

que a heterose pode ser descrita em função apenas de: 1 2 1 2h d d a a   . 

Segundo Melchinger et al (2007), umas das vantagens dessa abordagem é que os 

efeitos são ortogonais e dessa forma não há confundimento entre os efeitos de 

dominância e epistasia dominante x dominante como na métrica F∞. No entanto 

esse modelo apresentou um ajuste muito inferior em relação ao modelo esperado 

pela métrica F∞ (Tabela 3). 

Um bom exemplo das diferenças entre as abordagens F∞ e F2 foi descrito 

por Zeng et al (2005) - Tabelas 3 e 4. Esses autores demonstraram que o 

confundimento entre os efeitos aditivos, dominantes e epistáticos pode ser 

drástico dependendo do modelo adotado. Isto não quer dizer que o modelo 

adotado neste trabalho possa ser duvidoso quanto à interpretação genética, pelo 

contrário, o modelo foi capaz de desmembrar de forma eficiente os efeitos dos 

híbridos e realizar a decomposição da variância genética de maneira bem precisa 

(Figura 2). No entanto, como a abordagem do modelo gamético difere dos 

modelos de QTLs F∞ e F2, (ambos assumem frequências alélicas populacionais 

nas gerações F2 ou F∞ e não se ajustam a casos de cruzamentos complexos onde 

as frequências alélicas diferem de 1/2) a nossa interpretação da heterose não 

pode se restringir apenas aos resultados esperados por estas duas abordagens. 

Assim, os resultados deste trabalho sugerem que a diferença entre as médias dos 

parentais e o desempenho dos híbridos pode ser explicada apenas pela epistasia 

dominante x dominante.  



69 

 

Como o modelo adotado neste trabalho foi o uso do valor genotípico, é 

esperado que o confundimento seja amenizado (Roso et al. 2005). Porém, devido 

a esse efeito de multicolinearidade, teste de componente da variância via 

modelos completos e reduzidos pela análise de deviance ficam comprometidos 

pelo confundimento das variâncias e sendo assim foi optado por utilizar um 

critério de informação ao invés da abordagem tradicional, pois é uma abordagem 

livre de testes. 

De maneira geral a utilização da informação de marcadores moleculares 

ocasionou uma tendência à melhorar a acurácia preditiva dos efeitos genéticos. 

Esse resultado tem sido observado em diversos outros trabalhos (Balestre et al., 

2008, Ferreira et al., 2010). Embora a utilização da similaridade no estado não 

seja ideal, pois superestima a covariância genética entre indivíduos, neste 

trabalho esse efeito foi contrabalanceado pela melhora nas estimativas dos 

efeitos epistáticos.  

No melhoramento de plantas, o melhorista busca sempre aperfeiçoar 

cruzamentos de modo a obter o máximo vigor híbrido utilizando um número 

mínimo de cruzamentos. Sendo assim, o agrupamento de cruzamentos com base 

na heterose é de grande utilidade. Nesse trabalho foi utilizado um método 

simples de agrupamento baseado no algoritmo K-means que visa minimizar as 

variâncias de pontos dentro de cada cluster. Ainda que essa abordagem fosse 

utilizada nesse estudo apenas como facilitador na separação de grupos 

heteróticos ou para aperfeiçoar cruzamentos, abordagens utilizando de redes 

bayesianas ou algoritmos genéticos podem ser de grande valia nesses casos e 

trabalhos estão sendo desenvolvidos nesse sentido. 

Este trabalho demonstrou que é possível explorar grande quantidade de 

informação quando são analisados conjuntamente híbridos simples, duplos e 

triplos sob um mesmo modelo. Nesta abordagem, é possível desmembrar a 

heterose em diversos componentes e, com base nisto, definir qual a melhor 
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estratégia de cruzamentos a ser utilizada. A utilização de marcadores 

moleculares ocasionou uma tendência em melhorar a acurácia dos efeitos 

genéticos epistáticos e de dominância. Assim, com os recursos computacionais 

disponíveis atualmente e técnicas estatísticas avançadas pode-se expandir o 

conceito de cruzamentos para fronteiras muito além das tradicionais capacidades 

gerais e específicas de combinação, muito comumente utilizadas pelos 

melhoristas para escolha de cruzamentos e parentais. 
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Tabela 1 Distribuição dos 79 marcadores de microssatélites nos 10 grupos de ligação 

(GL) do milho. 

Marcador GL Bin Marcador GL Bin Marcador GL Bin Marcador GL Bin 

bnlg1179 1 1,01 dupssr08 3 3,09 bnlg1200 7 7,01 umc1139 8 8,01 

bnlg1014 1 1,01 bnlg1496 3 3,09 bnlg1808 7 7,02 bnlg1056 8 8,01 

bnlg1007 1 1,02 umc1136 3 3,09 bnlg1305 7 7,03 bngl2082 8 8,03 

bnlg1614 1 1,02 phi072 4 4,01 umc1342 7 7,04 bngl1067 8 8,03 

bnlg1866 1 1,03 umc1101 4 4,09 bnlg2259 7 7,04 umc1858 8 8,04 

umc1128 1 1,07 umc1109 4 4,10 umc1154 7 7,05 phi015 8 8,08 

phi037 1 1,08 umc1197 4 4,11 umc1075 8 8,01 bnlg1131 8 8,09 

bnlg1643 1 1,08 umc1058 4 4,11 umc1414 8 8,01 bnlg2122 9 9,01 

umc1725 1 1,11 phi019 4 4,11 bnlg1194 8 8,01 umc1040 9 9,01 

umc1797 1 1,12 umc1591 5 5,04 phi119 8 8,02 bnlg1724 9 9,01 

umc1079 2 2,06 umc1482 5 5,04 umc1034 8 8,03 umc1078 9 9,05 

bnlg1036 2 2,06 bnlg1237 5 5,05 phi115 8 8,03 umc1310 9 9,06 

dupssr24 2 2,08 bnlg1118 5 5,07 mmc412 8 8,03 umc1319 10 10,01 

bnlg1520 2 2,09 bnlg1371 6 6,01 umc2146 8 8,03 bnlg1079 10 10,03 

umc1970 3 3,01 umc1006 6 6,02 phi121 8 8,03 umc2043 10 10,05 

bnlg1601 3 3,05 umc1887 6 6,03 umc2147 8 8,03 bnlg1074 10 10,05 

bnlg1160 3 3,06 umc1918 6 6,04 umc1157 8 8,03 umc1061 10 10,06 

umc1148 3 3,07 bnlg1740 6 6,07 umc1202 8 8,05 bnlg1360 10 10,07 

umc1167 3 3,08 phi089 6 6,08 bngl240 8 8,06 umc1084 10 10,07 

bnlg1108 3 3,08 umc1066 7 7,01 umc1933 8 8,08 
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Figura 1 - Sistema de cruzamento em 51 linhagens de milho. Os círculos superiores se referem ao background de cada linhagem. 
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Tabela 2 Seleção de modelo com base no critério bayesiano de informação (BIC) para 

os efeitos aditivos, dominantes e epistáticos considerando o modelo sem informação de 

marcadores moleculares. 

Modelo BIC DEV 
2

a  
2

d  
2

aa  
2

ad  
2

dd  

dd 2703,04 2689,05 - - - - 0,30 

ad 2706,12 2692,13 - - - 0,15 - 

aa 2707,25 2693,26 - - 0,05 - - 

aa+dd 2711,77 2690,79 - - 0,03 - 0,07 

ad+dd 2712,93 2691,94 - - - 0,08 0,07 

aa+ad 2712,95 2691,96 - - 0,03 0,07 - 

d+ad 2713,98 2692,99 - 0,07 - 0,12 - 

d 2714,05 2700,06 - 0,29 - - - 

a+dd 2714,32 2693,33 0,10 - - - 0,08 

a+ad 2714,40 2693,41 0,09 - - 0,08 - 

d+aa 2714,60 2693,62 - 0,07 0,04 - - 

a+ad+dd 2714,81 2693,82 0,09 - - 0,05 0,07 

a+aa 2715,37 2694,38 0,07 - 0,03 - - 

d+dd 2716,27 2695,28 - 0,05 - 

 

0,12 

a+aa+dd 2717,91 2689,93 0,06 - 0,02 - 0,09 

aa+ad+dd 2717,97 2689,99 - - 0,02 0,06 0,07 

d+aa+dd 2718,05 2690,07 - 0,05 0,03 - 0,10 

a+d+dd 2718,10 2690,11 0,09 0,04 - - 0,11 

d+ad+dd 2718,46 2690,47 - 0,05 - 0,08 0,10 

a+d 2720,06 2699,07 0,11 0,13 - - - 

d+aa+ad 2720,24 2692,26 - 0,04 0,02 0,06 - 

a+aa+ad 2721,27 2693,28 0,08 - 0,01 0,05 - 

a+d+ad 2721,81 2693,82 0,09 0,03 - 0,06 - 

a+d+aa 2722,68 2694,70 0,07 0,05 0,03 - - 

a+aa+ad+dd 2724,15 2689,17 0,05 - 0,01 0,04 0,06 

a+d+aa+dd 2724,91 2689,93 0,06 0,04 0,02 - 0,08 

d+aa+ad+dd 2725,20 2690,22 - 0,03 0,02 0,05 0,07 

a+d+ad+dd 2725,61 2690,63 0,09 0,02 - 0,04 0,06 

a+d+aa+ad 2726,93 2691,95 0,05 0,03 0,01 0,05 - 

Completo 2731,83 2689,86 0,10 0,00 0,00 0,01 0,13 

a 2750,75 2736,76 0,21 - - - - 
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Tabela 3 Seleção de modelo com base no critério bayesiano de informação (BIC) para 

os efeitos aditivos, dominantes e epistáticos considerando o modelo com informação de 

marcadores moleculares. 

Modelo BIC DEV 
2

a  
2

d  
2

aa  
2

ad  
2

dd  

dd 2703,10 2689,11 - - - - 0,30 

Ad 2708,38 2694,39 - - - 0,14 - 

AA 2708,70 2694,71 - - 0,06 - - 

a+dd 2710,87 2689,88 0,10 - - - 0,20 

d+dd 2711,18 2690,20 - 0,11 - - 0,19 

aa+dd 2711,50 2690,51 - - 0,03 - 0,13 

ad+dd 2711,57 2690,59 - - - 0,08 0,12 

D 2714,04 2700,05 - 0,33 - - - 

a+d+dd 2714,50 2693,52 0,07 0,08 - - 0,15 

aa+ad 2715,26 2694,27 - - 0,03 0,07 - 

d+ad 2716,20 2695,21 - 0,07 - 0,11 - 

a+ad 2716,20 2695,21 0,07 - - 0,10 - 

a+AA 2716,30 2695,32 0,07 - 0,05 - - 

d+AA 2716,35 2695,36 - 0,08 0,04 - - 

d+aa+dd 2718,91 2690,92 - 0,06 0,02 - 0,11 

a+aa+dd 2718,91 2690,92 0,05 - 0,02 - 0,11 

d+ad+dd 2718,97 2690,99 - 0,05 - 0,07 0,11 

a+ad+dd 2719,03 2691,05 0,05 - - 0,07 0,10 

aa+ad+dd 2719,10 2691,12 - - 0,02 0,05 0,09 

a+d 2720,83 2699,84 0,12 0,18 - - - 

d+aa+ad 2722,66 2694,68 - 0,04 0,02 0,06 - 

a+aa+ad 2722,87 2694,89 0,05 - 0,02 0,06 - 

a+d+ad 2723,68 2695,70 0,06 0,05 - 0,08 - 

a+d+AA 2724,06 2696,08 0,06 0,07 0,03 - - 

a+d+aa+dd 2726,27 2691,29 0,05 0,05 0,02 - 0,10 

a+d+ad+dd 2726,29 2691,31 0,04 0,04 - 0,06 0,09 

d+aa+ad+dd 2726,34 2691,36 - 0,04 0,02 0,05 0,08 

a+aa+ad+dd 2726,45 2691,47 0,04 - 0,01 0,05 0,08 

a+d+aa+ad 2730,18 2695,21 0,04 0,04 0,02 0,06 - 

Completo 2731,68 2689,70 0,09 0,00 0,00 0,01 0,20 

A 2752,26 2738,27 0,36 - - - - 
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Figura 2 - Decomposição da variância genética em seus componentes descritos pela 

variância aditiva, dominante, aditiva x aditiva, aditiva x dominante e dominante x 

dominante. 
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Figura 3 - Acurácia preditiva média dos efeitos genéticos aditivo, dominante e 

epistáticos considerando um parâmetro no modelo. A linha vermelha se refere ao 

modelo sem informação e a linha azul ao modelo com informação de marcadores. 
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Figura 4 - Acurácia preditiva média dos efeitos genéticos aditivo, dominante e 

epistáticos considerando dois parâmetros no modelo. A linha vermelha se refere ao 

modelo sem informação e a linha azul ao modelo com informação de marcadores. 
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Figura 5 - Acurácia preditiva média dos efeitos genéticos aditivo, dominante e 

epistáticos considerando três parâmetros no modelo. A linha vermelha se refere ao 

modelo sem informação e a linha azul ao modelo com informação de marcadores. 
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Figura 6 - Acurácia preditiva média dos efeitos genéticos aditivo, dominante e 

epistáticos considerando quatro parâmetros no modelo. A linha vermelha se refere ao 

modelo sem informação e a linha azul ao modelo com informação de marcadores. 
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Figura 7 - Acurácia preditiva média dos efeitos genéticos aditivo, dominante e 

epistáticos considerando cinco parâmetros no modelo. A linha vermelha se refere ao 

modelo sem informação e a linha azul ao modelo com informação de marcadores. 
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Figura 8 - Decomposição do valor genético do híbrido em efeitos aditivos + epistasia 

dominante-dominante. A linha azul se refere ao valor genético total, a linha pontilhada 

preta se refere à soma dos efeitos aditivos e epistático dominante-dominante.  
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Figura 9 - Decomposição do valor genético do híbrido em efeitos aditivos e epistasia 

dominante-dominante. A linha vermelha é a participação dos efeitos aditivos (pais) e a 

linha verde se refere ao efeito dominante-dominante proveniente do cruzamento em 

questão. 
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Figura 10 - Cluster das linhagens com base na epistasia do tipo dominante-dominante. A graduação nas linhas do vermelho ao azul 

mostra os cruzamentos com epistasia variando do negativo ao positivo. Foi utilizado um método simples de agrupamento baseado no 

algoritmo K-means que visa minimizar as variâncias de pontos dentro de cada cluster. 
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Resumo 
 

O objetivo com este trabalho foi predizer o desempenho de híbridos de 

milho e verificar se o método de efeitos totais das marcas associadas (ETMA) 

prediz corretamente os híbridos. Foram feitas dos tipos de verificação, a 

validação cruzada (predizer os híbridos e validar com os resultados já obtidos 

dos mesmos em ensaios) e resultados de ensaios conduzidos com os híbridos 

preditos. Os ensaios de verificação dos híbridos preditos foram conduzidos em 

seis locais do Sul do Brasil (Guarapuava PR, Vacaria RS, Ipiranga PR, 

Sananduva RS, Itapeva SP e Faxinal dos Guedes SC) na safra 2010/11. Os 

ensaios regionais foram conduzidos em outras seis cidades no sul do Brasil 

(Sananduva RS, Vacaria RS, Guarapuava PR, Ipiranga PR, Itapeva SP e Faxinal 

dos Guedes SC) na safra 2011/12. Para isto, utilizou-se cinquenta e uma 

linhagens de diferentes origens e, a partir de cruzamentos dessas linhagens, 

foram obtidos 58 híbridos simples em um sistema de dialelo parcial entre 27 

linhagens do grupo heterótico Swan e 24 linhagens do grupo heterótico Amarelo 

Dentado. Setenta e nove marcadores de microssatélites foram utilizados na 

genotipagem das 51 linhagens. Com a informação gerada por esses marcadores 

foram construídas as matrizes dos efeitos aditivos e dominantes. Observou-se 

que, sob diferentes níveis de tamanho de amostra, a acurácia preditiva variou de 

0,10 a 0,96. Além disto, quando os híbridos não testados na população de treino 
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tiveram seus valores preditos para os ensaios regionais, a acurácia foi de 0,30. 

No que diz respeito à perda seletiva, o método de efeitos totais das marcas 

associada acertou em 50% dos híbridos selecionados nos ensaios regionais, valor 

considerado extremamente bom, pois a predição e checagem desta foram 

realizadas em ambientes totalmente diferentes. Também houve perda em apenas 

33% dos casos, ou seja, dos materiais preditos como bons somente 33% foram 

considerados como ruins de acordo com os resultados dos ensaios regionais. Os 

resultados desse trabalho mostram que a validação preditiva em diferentes 

condições de cultivo é possível e que os resultados de validação cruzada 

representam de forma contundente a situação real de desempenho no campo. 

Palavras-chave: Milho híbrido, Melhoramento Genético, BLUP, marcadores 

moleculares, ETMA, seleção genômica 
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Abstract 

 The purpose of this study was to predict the performance of maize 

hybrids and verify if the method of the total effects of associated mark (TEAM) 

correctly predicts the hybrids. Verification was performed in two ways, cross 

validation (predicting the hybrids and validating them with the results already 

obtained from them in trials) and results of trials conducted with the predicted 

hybrids. Verification trials of the predicted hybrids were carried out in six 

locations in the South of Brazil (Guarapuava/PR, Vacaria/RS, Ipiranga/PR, 

Sananduva/RS, Itapeva/SP and Faxinal dos Guedes/SC) in the season 2010/11. 

The regional trials were carried out in another six location in the South of Brazil 

(Sananduva RS, Vacaria RS, Guarapuava PR, Ipiranga PR, Itapeva SP e Faxinal 

dos Guedes SC) in the season 2011/12. For this purpose, fifty-one lines from 

different backgrounds were used, and from the crosses of these lines, 58 single 

hybrids were obtained in a partial diallel system among 27 lines of the Swan 

heterotic group and 24 lines of the Amerelo Dentado heterotic group. Seventy-

nine microsatellite markers were used in the genotyping of the 51 lines. With the 

information generated by these markers, the matrices of the additive and 

dominant effects were constructed. It was observed that under different size 

levels of the sample, the predictive accuracy varied from 0,10 to 0,96. In 

addition, when the hybrids not tested in the training population had their values 
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predicted for the regional trials, the accuracy was 0,30. In regard to selective 

loss, the total effects of associated mark method was right in 50% of the hybrids 

selected in the regional trials, a value considered to be extremely good because 

the prediction and checking of it were performed in totally different 

environments. There was also a loss in only 33% of the cases, i.e., of the 

materials predicted as good, only 33% were considered as bad according to the 

results of the regional trials. The results of this study show that predictive 

validation under different growing conditions is possible and that the results of 

cross validation represent the real field performance situation in a striking 

manner. 

Keywords: Hybrid maize, Genetic breeding, BLUP, molecular markers, ETMA, 

genomic selection 

 

 

 

Introdução 

 Um programa de melhoramento de milho visa à obtenção de híbridos 

cada vez mais produtivos e para isto é necessário à realização de vários 

cruzamentos e geração de diversos híbridos a serem testados nas redes de 

ensaios. Embora existam várias estratégias de melhoramento, que podem ir 

desde o melhoramento populacional à obtenção e seleção de haploides para 

síntese de linhagens, pode-se dizer que a escolha de parentais e delineamentos 

de cruzamentos (fatoriais, dialelos, trialelos, tetraalelos) são pontos importantes 

desse processo.  

 Mesmo existindo diversas técnicas de cruzamentos o planejamento dos 

cruzamentos é realizado considerando ou a “experiência” do melhorista, ou por 

meio de características desejáveis das linhagens parentais e grupos heteróticos 
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preestabelecidos (HALLAUER, CARENA, MIRANDA-FILHO 2010). Embora 

a “experiência” do melhorista seja de grande utilidade, o emprego de métodos de 

predição de híbridos serve de ferramenta para o direcionamento dos cruzamentos 

(BUENO-FILHO, GILMOR 2003). 

 Outro fator a ser levado em consideração na escolha de cruzamentos é o 

número de linhagens a ser utilizada na síntese de híbridos. Isto se torna 

problemático à medida que o número linhagens aumenta e o leque de 

cruzamentos se torna tão grande que inviabiliza economicamente a obtenção de 

todos os cruzamentos (BERNARDO 1994). Dessa forma, é inevitável que o 

melhorista realize vários cruzamentos e descarte outros. O problema dessa 

prática é que vários cruzamentos promissores não são realizados e outros tantos 

cruzamentos inferiores são avaliados. Assim, torna-se fundamental que, mesmo 

avaliando apenas uma parcela dos cruzamentos, o melhorista seja capaz de 

predizer todos os cruzamentos não avaliados de modo a recuperar genótipos 

superiores que seriam descartados. 

Os primeiros trabalhos de predição de híbridos simples utilizando 

marcadores moleculares foram feitos com a distância genética entre as 

linhagens. Uma vez que a heterose pode ser descrita em função da distância 

genética e do efeito de dominância quando desconsideramos a epistasia 

(MELCHINGER, 1999), pode-se conceber que quanto mais divergente os 

genitores, maior a heterose esperada.  

Utilizando essa teoria simplificada da genética quantitativa, vários 

estudos foram conduzidos a partir da década de 90 visando predizer o 

comportamento de híbridos com base na distância genética (SMITH et al., 1994; 

LANZA et al., 1997; BARBOSA et al. 2003; BALESTRE et al. 2008; DEVI e 

SINGH, 2011; DI et al. 2012) . No entanto, os resultados obtidos por essa 

abordagem são inconclusivos e, de maneira geral, não refletem confiabilidade 

para utilização em larga escala em programas de melhoramento.  
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Uma nova abordagem foi desenvolvida paralelamente à predição por 

marcadores, mas baseada nos trabalhos de Henderson (1952), onde se utilizou 

modelos mistos, pedigrees complexos e marcadores moleculares (BERNARDO 

1994). Esse autor unificou as análises de modelos mistos e marcadores 

moleculares na predição de híbridos simples. A técnica consiste basicamente de 

se utilizar a matriz de parentesco dos candidatos à seleção nas equações dos 

modelos mistos para recuperar híbridos não avaliados com base na sua 

covariância genética com os híbridos testados. Essa técnica tem sido eficiente na 

predição de híbridos nas mais diversas situações (CHARCOSSET et al. 1998; 

SCHRAG et al. 2007; FERREIRA et al. 2010; GOWDA et al. 2012). 

Recentemente, Schrag et al. (2007, 2009, 2010) propuseram a 

substituição da matriz de similaridade genética utilizada na técnica de Bernardo 

pelo genótipo do próprio marcador na matriz das equações de modelos mistos. 

Essa metodologia foi denominada TEAM ou “total effects of associated 

markers” ou ETMA efeito total das marcas associadas. Nessa abordagem, a 

matriz do delineamento da CGC e CEC é substituída pela matriz aditiva e 

dominante dos marcadores moleculares e utiliza-se uma regressão aleatória (RR-

BLUP) onde valores genéticos são atribuídos a cada marca. Nesse contexto, o 

valor genotípico do híbrido é recuperado por meio dos efeitos totais dos 

marcadores, como se fosse uma seleção genômica. Esse método busca a 

obtenção dos valores genéticos das marcas a partir de uma população de treino e, 

posteriormente, se valida a predição no conjunto genético restante que pode ser 

tanto os híbridos não testados ou a própria população de treino via validação 

cruzada. A validação cruzada é a validação da predição utilizando os resultados 

dos ensaios dos materiais utilizados na população treino.  

 Essa metodologia tem se mostrado mais eficiente que o método proposto 

por Bernardo (1994) na predição de híbridos (SCHRAG et al. 2009). De forma 
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mais contundente Massman et al. (2012) estendeu essa abordagem para a seleção 

genômica propriamente dita. 

 Baseado nisto, o objetivo com este trabalho foi validar o método de 

efeitos totais das marcas associadas utilizando validação cruzada e resultados de 

ensaios. 

 

Material e Métodos 

Informações experimentais 

 No inverno de 2010, no campo experimental de Uberlândia cinquenta e 

uma linhagens de diferentes origens foram cruzadas para a formação da 

população de treino. Dos cruzamentos dessas linhagens foram obtidos 58 

híbridos simples em um sistema de dialelo parcial (Figura 1). Estes materiais 

foram avaliados em sete locais distribuídos na região sul do Brasil (Vacaria RS 

plantio 10/10/2010, Abelardo Luz SC plantio 14/10/2010, Arapoti PR plantio 

16/10/2010, Candoi PR plantio 24/10/2010, Canoinhas PR plantio 26/10/2010, 

Castro PR plantio 28/10/2010 e Ponta Grossa PR plantio 02/11/2010). 

Posteriormente, no verão 2010/11 foram produzidos mais 119 novos híbridos 

resultantes do intercruzamento entre estas 51 linhagens totalizando 175 

genótipos a serem avaliados no segundo ano de avaliação, que estamos 

considerando como ensaios regionais. Assim, esses 175 e mais 1419 híbridos de 

outras origens que foram avaliados conjuntamente em ensaios regionais 

conduzidos em seis cidades no sul do Brasil (Sananduva RS plantio 18/10/2011, 

Vacaria RS plantio 16/10/2011 , Guarapuava PR plantio 14/10/2011, Ipiranga 

PR plantio 20/10/2011, Itapeva SP plantio 24/10/2011 e Faxinal dos Guedes SC 

28/10/2011). As condições dos ensaios regionais foram às mesmas descritas para 

os ensaios da população treino, ou seja, ensaios de primeiro ano, embora as 

cidades não fossem necessariamente as mesmas.  
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Os dois experimentos, dos dois anos, foram conduzidos no modelo 

experimental de blocos incompletos com duas repetições e cada parcela possui 

quatro linhas de 5 m, com espaçamento entre linhas de 70 cm. Foi avaliada a 

produção de grãos, sendo que o peso da parcela foi corrigido para umidade de 

13% e convertido em t.ha
-1

. As adubações de plantio e de cobertura foram feitas 

de acordo com a recomendação de adubação para cada área, os tratos culturais 

foram feitos para controle de lagarta do cartucho (Spodoptera Frugiperda) e da 

espiga (Helicoverpa Zea) e também para o controle do mato. 

  

Informações Moleculares 

 Setenta e nove marcadores de microssatélites foram utilizados na 

genotipagem das 51 linhagens (Tabela 1). Esses marcadores estão distribuídos 

ao longo dos 10 grupos de ligação do milho. 

 A matriz de informação de marcadores foi construída utilizando o 

código 1 para presença do alelo t na marca m na linhagem i e 0 caso contrário. 

Essa codificação facilita a construção das matrizes aditivas e dominantes dos 

híbridos. 

  Utilizando essa codificação e considerando que a recombinação é 

irrelevante em linhagens homozigotas, a matriz aditiva dos híbridos foi 

construída da seguinte forma: 

1 1

1 1 1 1

1 1

2 1

1 1,0

0 0

i j

lk i j i j

i j

se a a

se a a a a

se a a

  


     
    

 onde a é fenótipo do t-ésimo alelo da marca m nas linhagem i e j. 

 De maneira semelhante, a matriz dos efeitos de dominância foi 

construída utilizando a seguinte relação: 
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1 1 2 2

1 2 1 2

i j i l i j

lk

i j j i

a a a a se t t

a a a a caso contrário

   
  

    

sendo 1 e 2 os t-ésimos alelos da marca m. No primeiro caso, tem o desvio de 

dominância para os homozigotos e, no segundo caso, o desvio para a 

complementação heterozigota. 

 

Análise dialélica e efeito total das marcas associadas 

 

 Os dados fenotípicos dos híbridos foram analisados utilizando o modelo 

de dialelos parciais e modelo de marcadores. 

 No primeiro caso assumiu-se o seguinte modelo linear: 

 

1 1 2 2 3 4 1 5 2 6y X Z a Z a Z d Z i Z i Z w        
  

(1) 

 

Onde y é a média fenotípica na parcela, X é a matriz de incidência dos efeitos 

fixos (blocos, repetições e ambientes), Z1 a Z6 correspondem às matrizes de 

incidências dos efeitos aleatórios. Os parâmetros a1, a2, d, i1, i2 e w correspondem 

aos efeitos da CGC do grupo1 (CGC1), CGC do grupo2 (CGC2), CEC, 

interação CGC1xAmbientes, CGC2 x Ambientes e CEC x Ambientes 

respectivamente,   é o resíduo do modelo. As estimativas dos efeitos fixos, dos 

componentes da variância fenotípica e as predições dos efeitos aleatórios foram 

obtidas via máxima verossimilhança restrita (REML), utilizando o algoritmo 

EM (expectation- maximization). 

 No modelo de marcadores, as matrizes de incidência dos efeitos dos 

parentais e combinação específica foram substituídas pelas matrizes dos efeitos 

aditivos e dominantes das marcas. Assim, o modelo de efeitos totais das marcas 

associadas foi dado por: 
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y X a d        (2) 

onde  corresponde aos efeitos aditivos e   aos desvios de dominância. Ao 

contrário do modelo RR-BLUP - normalmente utilizado na seleção genômica, o 

modelo 2 se caracteriza como um modelo misto já que os efeitos ambientais são 

levados em consideração na matriz dos efeitos fixos; além disto, a interação do 

valor dado a cada marca por ambientes foi colocada no resíduo devido ao alto 

custo computacional envolvido na estimação do efeito de interação de cada alelo 

e interação alélica com o ambiente.  

O valor genético aditivo e de dominância de cada híbrido foi recuperado 

pelo somatório dos efeitos aditivos de cada alelo que o indivíduo possui; em 

outras palavras, 
1

: {0,1, 2}
n

i j

j

a  


  e 
1

: {0,1}
k

i j

j

d  


  onde k é o 

número total de interações alélicas l dentro de cada marca m, e n é o número de 

alelos observados nas m marcas.  

 As estimativas dos componentes das variâncias fenotípicas e efeitos 

fixos foram obtidos junto com a predição dos efeitos aditivos e dominantes 

contidos em cada marca via máxima verossimilhança restrita. A variância 

genética total recuperada foi tomada como comum para cada marca e dada por: 

2 2 2

g a dn k    onde 2 2 1 2

1

[ ]
n

a j n n

j

a traço I W n 



 
  
 
  e 

2 2 1 2

2

1

[ ]
k

d j n

j

d traço I W k 



 
  
 
 , sendo 

1

nW 
 e 

1

kW 
 submatrizes da 

inversa da matriz de equações de modelos mistos.  
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Validação cruzada e validação com dados reais 

 

 A validação cruzada foi realizada no conjunto de híbridos da 

população treino. Para isso, diferentes níveis de desbalanceamento foram 

aplicados aos dados e os valores genotípicos dos híbridos tirados para o 

desbalanceamento foram recuperados. 

Os níveis de desbalanceamento variaram de 5 a 51%. Utilizou-se o 

modelo aditivo e aditivo + dominante para predição do valor genotípico de cada 

hibrido. A correlação entre valores preditos e observados foi utilizada como 

parâmetro na validação cruzada. Também se utilizou os dados brutos das 

distâncias genéticas como preditor das combinações específicas dos híbridos. A 

distância genética foi calculada como 1 ijs , onde sij é a similaridade genética 

de Jaccard. 

 Na segunda fase do trabalho, as combinações híbridas não testadas na 

fase de treino foram preditas e comparadas com os resultados dos ensaios 

regionais; ou seja, todas as combinações possíveis das 51 linhagens foram 

preditas e aquelas presentes nos ensaios regionais foram utilizadas para a 

validação da técnica. A credibilidade da técnica foi obtida via ajuste quadrático 

de regressão entre as CEC preditas no conjunto de treino e os valores observados 

nos ensaios regionais.  

 

Resultados 

 A variância da capacidade geral do grupo 1 foi de 0,055 t.ha
-1 

( 

linhagens 1-27; Figura 1 ) enquanto a variância genética do grupo II foi de 0,077 

t.ha
-1 

(linhagens 28-51; Figura 1). Considerando a soma das duas variâncias 

genéticas temos 0,132 t.ha
-1

, valor este superior ao obtido para a variância da 

capacidade específica de combinação 0,063 t.ha
-1

. As três variâncias 

praticamente decompõem a variância genética total obtida na análise de híbridos 



103 

 

(0,22 t.ha
-1

). A herdabilidade foi de 0,65, sendo que a variância fenotípica foi 

fortemente influenciada pela interação híbridos por ambientes. A interação 

híbridos por ambientes foi três vezes maior que a variância genética e 5 vezes 

maior que a variância residual (
2 20,45 . 0,23 .2 2 2 2

CGCi CECit ha t ha    ), 

sendo assim pode-se inferir que o desempenho dos híbridos foi altamente 

influenciado pela sua interação com os ambientes.  

 A análise por marcadores moleculares nas linhagens revelou 636 alelos 

diferentes, com uma média de 8,05 alelos por loco. Os cruzamentos realizados, 

figura 1, geraram 1168 efeitos de dominância e que somados aos efeitos aditivos 

totalizam 1804 efeitos genéticos que praticamente descreveram toda a variância 

genética de híbridos (
2 2 2 0,25g a dn k      t.ha

-1
). Esse resultado pode ser 

confirmado na figura 2, onde o ajuste do modelo ETMA-2, que inclui os efeitos 

aditivos e dominantes, foi mais efetivo em descrever o desempenho dos híbridos 

do que o modelo ETMA-1 que descreve apenas os efeitos aditivos das marcas. 

Na figura 2 pode-se verificar que os efeitos aditivos foram mais importantes que 

os efeitos de dominância, pois o ajuste entre os valores preditos com o modelo 

estritamente aditivo e o valor genotípico foi de 0,84 e com a adição no modelo 

dos efeitos dominantes o ajuste passou para 0,95, ou seja, acrescentou 0,11 no 

ajuste com a adição dos efeitos de dominância. Estes resultados confirmam a 

relação de magnitude das variâncias de CGC e CEC obtidas na análise dialélica.  

 O processo de validação cruzada demonstrou que a credibilidade de 

predição do método ETMA 1 e 2 foi de razoável a baixa, sendo que o modelo 

que inclui os efeitos de dominância foi levemente superior ao modelo 

estritamente aditivo, como pode ser observado na figura 2. Os resultados da 

tabela 2 mostram à média, a mediana e a moda das correlações entre os valores 

preditos e observados quando consideramos o modelo estritamente aditivo 

(ETMA1) e aditivo + dominante (ETMA2). De acordo com estes resultados 
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pode-se observar que à medida que o número de híbridos tirados aumenta 

(aumento do desbalanceamento), a moda das correlações entre os valores 

observados e preditos do modelo ETMA-1 tende assintoticamente ao valor de 

correlação da distância genética e produção de grãos 0,10, tabela 2 tamanho 

amostra 0*. Vale destacar que esse valor foi muito baixo e não significativo pelo 

teste de Mantel. O modelo ETMA-2, que estamos considerando o modelo 

aditivo e com os efeitos de dominância, este foi pouco afetado pela quantidade 

de híbridos desbalanceados e manteve a correlação mais estável, com a moda da 

distribuição das correlações na faixa dos 0,34 mesmo quando mais de 50% dos 

híbridos foram descartados.  

 No modelo ETMA-2 o ajuste entre os híbridos preditos e observados nos 

ensaios regionais foi de 
2 0,09R  (Figura 3). Nessa figura podemos observar 

que boa parte dos híbridos de alto desempenho nos ensaios regionais foi também 

àqueles preditos com alto desempenho (circulados de verde) e que os híbridos de 

baixo desempenho nos ensaios regionais também foram preditos com baixa 

produtividade (circulados de vermelho). Esse resultado demonstra que, mesmo 

com um baixo ajuste, de maneira geral, o método descartou os híbridos de baixo 

desempenho e selecionou os híbridos de alto desempenho. 

 Na figura de 4 a 6 temos o ajuste preditivo do desempenho de híbridos 

por parental, considerando os parentais que participaram, como genitor, de pelo 

menos quatro híbridos. Os resultados demonstram que, para a maioria dos 

parentais, a predição conduziu a seleção dos melhores e descarte dos piores 

híbridos, sendo que, apenas os parentais 5, 10, 11 e 14, a predição conduziu à 

seleção dos piores híbridos e descarte dos melhores. Nestas figuras observa-se 

que a capacidade de predição foi alta para os cruzamentos envolvendo os 

parentais 6 e 9 e baixa para as linhagens 10 e 11, sugerindo que a credibilidade 

do método pode variar de linhagem para linhagem. 
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 O ajuste entre o desempenho dos híbridos testados no conjunto de 

treinamento (ensaios do primeiro ano) e seu desempenho nos ensaios regionais 

(ensaio de segundo ano) é dado na Figura 7. Essa figura mede a credibilidade da 

seleção nos ambientes de treino (ensaios do primeiro ano) e a seleção nas 

condições dos ensaios do segundo ano. A segunda parte desta figura mostra o 

ajuste da predição, considerando o modelo aditivo e dominante (ETMA2), com 

os valores observados nos ensaios regionais. Dado que a herdabilidade dos 

híbridos na população de treino foi de 0,65 seria esperado que esse valor se 

repetisse ao longo dos outros ambientes já que a CEC e CGC são livres do efeito 

de interação. No entanto a figura 6 mostra que esse ajuste foi de 0,23, e quando 

se utilizou o desempenho predito pelo método ETMA-2 esse ajuste caiu quase 

pela metade (0,13), bem próximo ao ajuste obtido entre os híbridos preditos e os 

valores obtidos nos ensaios regionais (0,09) (Figura 3). Pode-se inferir que 

quando a interação genótipos por ambientes é alta - como observado nesse 

trabalho – os BLUP’s dos híbridos não podem ser extrapolados para qualquer 

ambiente, mesmo estando livres dos efeitos de interação e os ambientes 

estiverem dentro de uma mesma macrorregião. O mesmo podemos extrapolar 

em relação a recomendação de cultivares.  

 A figura 1 resume toda dinâmica desse trabalho. Nessa figura pode-se 

observar os híbridos avaliados na população de treino, ensaios de primeiro ano 

(células pretas), os híbridos avaliados no ensaio regional, ensaios de segundo 

ano (células vermelhas) e os híbridos preditos e selecionados a 20% (células 

verdes). As células vermelhas e pretas se referem aos híbridos que foram 

avaliados nos ensaios do primeiro e do segundo ano. As células com a letra B se 

referem aos híbridos selecionados nos ensaios de segundo ano. Assim, aquelas 

células com a letra B e que estão marcadas em verde referem-se aos híbridos 

preditos como bons e confirmados nos ensaios de segundo ano, ou seja, aqueles 

híbridos onde a seleção foi correta. Já as células vermelhas marcadas em verde e 
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sem a letra B referem-se aos híbridos preditos como bons, mas não selecionados 

nos ensaios do segundo ano, ou seja, o erro de seleção. Fica claro que essa figura 

representa uma função de perda do tipo 0 e 1, ou seja, 0 é quando selecionou-se 

corretamente (perda nula) e 1 quando a seleção foi incorreta (perda total). 

Considerando esse parâmetro e contando as células da figura verifica-se que 

houve acerto em 50% e erro em 33%. Em outras palavras, dos híbridos 

selecionados nos ensaios regionais, o método foi capaz de acertar em 50%, 

sendo este, um valor extremamente bom, pois a predição foi feita com base em 

resultados de ambientes extremamente diferentes (locais dos ensaios do primeiro 

ano de avaliação) dos ambientes utilizados para a validação da técnica (locais 

dos ensaios do segundo ano de avaliação). Além disto, foram selecionados 

apenas 33% dos híbridos descartados nos ensaios regionais, sendo um valor 

extremamente bom considerando o número de marcas utilizadas e o número de 

híbridos testados. Esse resultado mostra que o método é um melhor para o 

descarte de híbridos de baixo desempenho do que na seleção dos melhores 

híbridos. 

 

Discussões 

 Houve uma tendência na melhora da predição dos valores genotípicos 

utilizando os marcadores moleculares, dado que os BLUP’s da CEC e CGC 

puderam ser decompostos em 1804 efeitos aditivos e dominantes e o somatório 

desses efeitos praticamente recuperaram a variância genética de híbridos. A 

melhora na predição utilizando marcadores só não foi maior, pois os modelos 

ETMA não incluíram a interação por ambientes, sendo esse efeito confundido 

com a variância residual. Foi possível verificar que a interação genótipos por 

ambientes teve grande participação na variância fenotípica dos híbridos e foi a 

principal causa da falta de correlação genética entre os híbridos nas sete 
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localidades avaliadas dos ensaios de segundo ano, portanto caso fosse incluída a 

interação por ambiente o predição do valor genotípico teria sido muito melhor.   

 Os resultados de predição observados nesse estudo são animadores, 

dado o tamanho da população de treino (58 híbridos), o número de marcas 

utilizadas (78 marcas) e os locais de avaliação do primeiro e do segundo ano ser 

ambientes totalmente diferentes. Por exemplo, Schrag et al (2009 e 2010) 

obtiveram altos valores de R
2
 (0,16-0,65) utilizando um desbalanceamento de 

50% em conjunto de 400 híbridos testados e mais de 1000 marcadores 

moleculares. Utilizando menos de 10% de marcas e 15% de híbridos na 

população de treino, nossos resultados alcançaram um ajuste de 0,15 para esse 

nível de desbalanceamento. Por outro lado, em comparação ao trabalho de 

Massman et al (2012) que, utilizando validação cruzada, obtiveram acurácias 

variando de 0,75 a 0,87 para um desbalanceamento de 10%, nossos resultados 

chegaram a 0,62 para esse mesmo nível de desbalanceamento e alcançou uma 

acurácia de 0,95 com 5% de híbridos desbalanceados (3 híbridos tirados do total 

de 58).  

 Outro resultado importante observado nesse trabalho foi à ineficácia do 

uso das distâncias genéticas para a predição do desempenho de híbridos de 

milho, correlação de 0,10 entre a distância genética e produção de grãos, valor 

este não significativo pelo teste de Mantel. Resultados semelhantes foram 

observados por Lessege et al. (2008), Devi e Singh (2011) e Gowda et al (2012). 

Assim pode-se inferir que é melhor utilizar a informação de marcadores como 

preditor em um modelo linear do que as distâncias genéticas como preditoras do 

desempenho de híbridos, dado que, mesmo utilizando um modelo 

desbalanceado, a quantidade de informação contida no ETMA é muito maior do 

que as distâncias per se. 

 No que concerne aos métodos de validação de predição, os trabalhos 

descritos na literatura utilizam apenas a validação cruzada como método para 
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acessar a acurácia e de forma alguma testam o valor predito dos híbridos em 

condições completamente diferentes da condição de treino, ou seja, sob 

diferentes ambientes e em competição com genótipos completamente distintos 

daqueles utilizados na validação cruzada. Nesse sentido, este trabalho distingue-

se dos demais por levar a eficácia da técnica ao extremo das condições de 

predição e por considerar esse parâmetro para validação da técnica. Os 

resultados obtidos nesse estudo demonstraram que a acurácia de predição do 

desempenho de híbridos em diferentes locais e condições de cultivo distintas da 

população de treino é semelhante à obtida sob níveis de desbalanceamento 

acima de 30% (Tabela 1, Figura 3). Assim, pode-se utilizar a validação cruzada 

sob altos níveis de desbalanceamento para acessar a eficácia do método em 

diferentes condições de cultivo. 

Além disso, observou-se que o valor de acurácia foi mais estável que a 

credibilidade dos valores genotípicos obtida pela herdabilidade, uma vez que a 

herdabilidade seletiva foi de 0,65 e a realizada foi de 0,22. Esse valor de 0,22 foi 

obtido pela regressão dos valores genotípicos dos híbridos testados na população 

de treino e os valores genotípicos desses mesmos híbridos nos ensaios regionais. 

Quando se utilizou o método ETMA para obtenção dos valores genotípicos 

desses mesmos híbridos observou-se que a credibilidade foi de 0,13, um pouco 

acima da credibilidade dos híbridos não testados na população de treino que foi 

de 0,09 (Figura 3). 

Outro resultado interessante foi da capacidade do método em selecionar 

híbridos corretamente. Tomando a Figura 1 como um alvo e considerando o 

valor de 0 para cada vez que o hibrido certo foi selecionado e o valor de 1 para 

cada vez que o híbrido errado foi selecionado tem-se uma função de perda do 

tipo 0 e 1. Na figura 1 ficou evidente que 50% (30) dos melhores híbridos 

avaliados no ensaio regional foram aqueles selecionados com valores preditos na 

população de treino sob um índice de seleção proporcional a 20%. Além disso, 
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apenas 33% (20) dos híbridos descartados no ensaio regional foram selecionados 

pelos valores preditos na população de treino. Fica evidente que o método 

ETMA é mais eficiente em não cometer erros do tipo 1 (selecionar o errado) do 

que erros do tipo 0 (não selecionar o certo) e nesse caso a moda da distribuição 

de validação cruzada pode ser utilizada. 

Neste trabalho foi possível verificar que a predição de híbridos, 

principalmente de milho, precisa ainda ser mais bem explorada. O aumento no 

número de marcas e de indivíduos na população de treino pode ser determinante 

para a validação da técnica. No entanto, tornou-se evidente que a validação em 

ensaios regionais, principalmente em locais e sob condições de cultivo diferentes 

das adotadas nas populações de treino, pode fornecer ao melhorista uma visão 

mais ampla sobre a eficácia da técnica. Nesse sentido, os resultados desse 

trabalho sugerem que a validação em diferentes condições de cultivo é possível e 

que os resultados de validação cruzada representam de forma contundente a 

situação real de desempenho no campo. 
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Tabela 1. Distribuição dos 79 marcadores de microssatélites nos 10 grupos de 

ligação (GL) do milho. 

Marcador GL Bin Marcador GL Bin Marcador GL Bin Marcador GL Bin 

bnlg1179 1 1,01 dupssr08 3 3,09 bnlg1200 7 7,01 umc1139 8 8,01 

bnlg1014 1 1,01 bnlg1496 3 3,09 bnlg1808 7 7,02 bnlg1056 8 8,01 

bnlg1007 1 1,02 umc1136 3 3,09 bnlg1305 7 7,03 bngl2082 8 8,03 

bnlg1614 1 1,02 phi072 4 4,01 umc1342 7 7,04 bngl1067 8 8,03 

bnlg1866 1 1,03 umc1101 4 4,09 bnlg2259 7 7,04 umc1858 8 8,04 

umc1128 1 1,07 umc1109 4 4,10 umc1154 7 7,05 phi015 8 8,08 

phi037 1 1,08 umc1197 4 4,11 umc1075 8 8,01 bnlg1131 8 8,09 

bnlg1643 1 1,08 umc1058 4 4,11 umc1414 8 8,01 bnlg2122 9 9,01 

umc1725 1 1,11 phi019 4 4,11 bnlg1194 8 8,01 umc1040 9 9,01 

umc1797 1 1,12 umc1591 5 5,04 phi119 8 8,02 bnlg1724 9 9,01 

umc1079 2 2,06 umc1482 5 5,04 umc1034 8 8,03 umc1078 9 9,05 

bnlg1036 2 2,06 bnlg1237 5 5,05 phi115 8 8,03 umc1310 9 9,06 

dupssr24 2 2,08 bnlg1118 5 5,07 mmc412 8 8,03 umc1319 10 10,01 

bnlg1520 2 2,09 bnlg1371 6 6,01 umc2146 8 8,03 bnlg1079 10 10,03 

umc1970 3 3,01 umc1006 6 6,02 phi121 8 8,03 umc2043 10 10,05 

bnlg1601 3 3,05 umc1887 6 6,03 umc2147 8 8,03 bnlg1074 10 10,05 

bnlg1160 3 3,06 umc1918 6 6,04 umc1157 8 8,03 umc1061 10 10,06 

umc1148 3 3,07 bnlg1740 6 6,07 umc1202 8 8,05 bnlg1360 10 10,07 

umc1167 3 3,08 phi089 6 6,08 bngl240 8 8,06 umc1084 10 10,07 

bnlg1108 3 3,08 umc1066 7 7,01 umc1933 8 8,08 
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Tabela 2 e 3. Média, mediana e moda das correlações entre a predição de 

híbridos não testados e os resultados da população treino, utilizando diferentes 

tamanhos de desbalanceamento no modelo aditivo (A – Tabela 2) e no modelo 

aditivo + dominante (A+D – Tabela 3). 

  A   A+D   

Tamanho 

amostral 

Média Mediana Moda Média Media Moda 

 

3 (5%) 0,28 0,51 0,95 0,39 0,68 0,94 

6 (10%) 0,36 0,44 0,53 0,38 0,47 0,62 

9 (15%) 0,21 0,30 0,44 0,36 0,35 0,32 

12 (20%) 0,28 0,26 0,26 0,35 0,36 0,37 

15 (25%) 0,26 0,29 0,39 0,32 0,32 0,34 

17 (30%) 0,25 0,23 0,21 0,30 0,33 0,40 

20 (35%) 0,22 0,24 0,27 0,29 0,30 0,39 

25 (43%) 0,22 0,23 0,23 0,27 0,27 0,34 

30 (51%) 0,15 0,14 0,09 0,27 0,28 0,34 

* 0,10
ns 

  0,07   
*
 Correlação obtida via distância genética ns não significativo pelo teste de Mantel, 
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Figura 1 Relação dos cruzamentos realizados no experimento de treino 

(Quadrante preto) com os híbridos testados em ensaios regionais (vermelho), Os 

híbridos selecionados na população de treino estão em verde, Os híbridos 

selecionados no ensaio regional estão representados pela letra B, Os híbridos 

avaliados no ensaio regional que foram selecionados na população de treino 

apresentam seus quadrantes delimitados pela cor verde,  
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Figura 2 Ajuste do método dos efeitos totais das marcas associadas (ETMA) 

considerando apenas o efeito aditivo das marcas (ETMA1) e efeitos aditivos + 

efeitos de dominância (ETMA2), 
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Figura 3 Credibilidade dos valores preditos dos híbridos não testados pelo 

método ETMA2 na população de treino e valores observados nos ensaios 

nacionais,  
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Figura 4 Ajuste do método dos efeitos totais das marcas associadas (ETMA2) por genitor com mais de quatro 

observações (genitores de 1 a 6), 
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Figura 5 Ajuste do método dos efeitos totais das marcas associadas (ETMA2) por genitor com mais de quatro 

observações (genitores de 7, 8 e 9), 
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Figura 6 Ajuste do método dos efeitos totais das marcas associadas (ETMA2) por genitor com mais de quatro 

observações (genitores de 10, 11, 13, 14, 18 e 26), 
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Figura 7  Credibilidade seletiva entre os híbridos testados na população de treino 

e híbridos avaliados no ensaio regional considerando o método tradicional e 

totais das marcas associadas (ETMA2),  

 

 

 

 


