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Resumo- Os pesquisadores utilizam grande diversidade de dados na tomada de decisão para 
escolha de genótipos parentais com características favoráveis que serão incluídos no programa de 
melhoramento. Ferramentas de bioinformática podem integrar estas informações e fornecer a 
visualização dessas informações na estrutura de árvore genealógica. Essa ferramenta tem a 
capacidade de integrar diferentes conjuntos de dados e visualizar grandes estruturas de pedigree 
que irão facilitar a tomada de decisões relacionadas às linhagens de plantas adequadas para uso 
em cruzamentos subsequentes, potencializando a probabilidade de reunir numa cultivar 
combinações gênicas favoráveis, contribuindo para otimizar o processo de melhoramento e seleção 
de plantas. O objetivo deste trabalho foi utilizar o software “Helium: Visualization of Large Scale 
Plant Pedigrees”, para a visualização do pedigree das cultivares de cevada recomendadas para 
cultivo no Brasil resultando na obtenção de árvores genealógicas dos acessos, características e 
porcentagem de parentesco. Participam como parentais das 48 cultivares registradas no MAPA, 228 
cultivares. As cultivar estrangeiras Breun Volla (originária da Alemanha) e com alto poder diastático 
e qualidade de malte é o parental de maior frequência nos cruzamentos, presente em 19 cultivares 
seguido de Triumpf (da Alemanha) com porte semi-anão.  Os parentais nacionais mais frequentes 
foram: BR2 (com excelente adaptação, tolerante a alumínio e boa qualidade de malte), BRS195 
(com excelente adaptação) e FM424 da companhia Brahma (com alta qualidade de malte). 
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