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A cada safra agrícola são lançados ao mercado híbridos de milho com a inserção de novas 
tecnologias que necessitam ser testados para posterior recomendação técnica. O objetivo deste 
trabalho foi avaliar o desempenho de híbridos de milho com diferentes tecnologias no município 
de Maracaju-MS, efetuando a predição dos valores genéticos pelo procedimento BLUP (melhor 
preditor linear não viesado) e as estimativas de componentes de variâncias, por meio do 
procedimento REML (máxima verossimilhança restrita) e da análise de variância (ANOVA). O 
delineamento experimental utilizado foi blocos completos casualizados utilizando 16 híbridos 
casualizados em três repetições, em parcelas constituídas de cinco linhas de 12 metros de 
comprimento. Foram avaliadas quatro características: altura de planta (AP) em cm, altura de 
inserção da espiga (AIE) em mm, diâmetro de colmo (DC) em mm e produtividade de grãos 
(PROD) em sc ha-1. Para a realização das análises estatísticas utilizaram-se os programas 
estatísticos Genes e Selegen REML/BLUP. Os procedimentos REML/BLUP e ANOVA permitiram 
detectar a existência de variabilidade genética entre os híbridos de milho, para as variáveis AIE, 
DC e PROD, com exceção de AP. Foram observados maiores coeficientes de variação genética 
aditiva para as características PROD, seguido de AIE e DC, sendo similares nos dois 
procedimentos de avaliação (REML/BLUP e ANOVA). Os coeficientes de herdabilidade em nível 
de famílias no sentido restrito foram praticamente idênticos em ambos procedimentos com relação 
às quatro características em estudo AP (0,17); AIE (0,58); DC (0,77) e PROD (0,78), bem como as 
estimativas de variância genéticas aditivas. Sabe-se que no caso de dados balanceados, o 
REML/BLUP conduz a resultados iguais ao método ANOVA. Optou-se pela seleção dos híbridos 
superiores, com base na variável PROD, por meio do ordenamento dos valores genéticos preditos 
pelo procedimento REML/BLUP. A seleção de híbridos com desempenho relativo superior a 90% 
possibilitou a seleção de 14 híbridos de milho e elevou a nova média de PROD a 154,98 sc ha-1, 
correspondendo a um aumento de 15% em relação à média geral. 
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