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O crescente interesse pela agricultura sustentável tem estimulado os programas de melhoramento de 

plantas a desenvolverem cultivares com maior eficiência nutricional. A seleção visando aumentar a 

eficiência no uso de nitrogênio (EUN) requer a disponibilidade de uma variabilidade genética 

adequada e o conhecimento da organização desta em função da estruturação da população. Diante 

do exposto, o objetivo foi caracterizar e analisar a estrutura genética populacional e a relação desta 

com a variação fenotípica para EUN em linhagens de milho tropical. Para isto, 64 linhagens 

endogâmicas foram fenotipadas quanto à EUN, em condições de baixa disponibilidade de N no solo 

(60kg.ha
-1

), em Anhumas-SP (22º84’30’’S, 48º02’20’’W), na safrinha de 2013. O delineamento 

experimental utilizado foi o de látice simples, com duas repetições. Estas linhagens foram 

genotipadas com 768 marcadores SNPs, por meio da plataforma Illumina GoldenGate. Para realizar 

o controle de qualidade dos SNPs foram usados os critérios Call Rate (>0,85) e Minnor Allele 

Frequency (< 0,05). Com isto, a partir dos dados de 539 SNPs, foi analisada a estruturação genética 

da população por meio de inferência Bayesiana, utilizando o software Structure. A diversidade 

genética entre as linhagens foi estimada usando o índice de Roger’s e um dendrograma foi gerado 

com base no método de agrupamento UPGMA. Os dados fenotípicos foram submetidos a analise de 

variância e as médias das linhagens, quanto a EUN, foram agrupadas pelo método Skott & Knott 

(p=0,05). A relação entre a estrutura da população e a EUN foi avaliada pela coincidência no 

agrupamento das linhagens pelas médias fenotípicas e as estruturações genéticas mais prováveis. Foi 

observada diferença significativa para o efeito de linhagens, as quais formaram três grupos distintos 

quanto a EUN. O painel de linhagens analisado apresentou elevado grau de diversidade genética em 

nível genômico (SNPs). Em relação a estruturação, foram observados três picos elevados de ΔK 

(critério de Evanno), sendo os números de grupos (K) mais prováveis 2, 4 e 8. Houve forte relação 

entre o desempenho fenotípico para a EUN e a estruturação genética das linhagens, principalmente 

com K=4. Isto permite organizar e explorar melhor a variabilidade genética entre as linhagens para a 

EUN, assim como a identificação de possíveis fontes de alelos favoráveis para este caractere. Já pelo 

dendograma, apesar da forte relação entre estrutura genética e fenotípica, foi possível identificar 

potenciais genitores, sendo superiores quanto à EUN, mas geneticamente distantes. Isto permite a 

exploração mais eficiente da heterose para a característica estudada em híbridos de milho tropical. 
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