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Com a elevada demanda de nitrogênio (N) na cultura milho e a migração deste para áreas onde a 

fertilidade é reduzida, tornou-se necessário o desenvolvimento de genótipos que apresentem 

produtividades satisfatórias em condições favoráveis e desfavoráveis de cultivo. Diante do 

exposto, os objetivos foram: i) verificar a possibilidade de selecionar, simultaneamente, 

linhagens de milho tropical tolerantes ao estresse e eficientes no uso de nitrogênio; ii) verificar se 

há diferença entre métodos de seleção simultânea. Para isto, foram avaliadas 21 linhagens de 

milho tropical cultivadas em alta e baixa disponibilidade de nitrogênio em Anhembi – SP, 

(22°50'51.96"S, 48°01'06"W, 466h), no cultivo de segunda safra de 2014. A partir dos dados de 

produtividade nas duas condições de N, foram estimados três índices de resposta das plantas ao 

estresse: Eficiência Agronômica do Nitrogênio (EAGN); Tolerância à Baixa Disponibilidade de 

Nitrogênio (ITBN); e Eficiência Agronômica à Baixa Disponibilidade de Nitrogênio (EABN). 

Os valores genéticos destes índices foram preditos via Máxima Verossimilhança Restrita/Melhor 

Preditor Linear Não-viesado (REML/BLUP) single-trait e multi-trait para EAGN e ITBN. Em 

seguida, sete cenários de seleção simultânea foram considerados: Análise Gráfica, Índice Aditivo 

de Seleção e Índice de Mulamba-Rank para EAGN e ITBN single-trait e multi-trait; e EABN 

per se. Foi considerada uma intensidade de seleção de 20% sendo os cenários comparados em 

relação aos ganhos com a seleção e acurácia seletiva. EABN e ITBN obtiveram acurácia e a 

herdabilidade satisfatórias, o que não ocorreu para EAGN. Neste contexto, o uso de EAGN em 

associação com ITBN na seleção simultânea proporciona ganhos baixos. Os valores de 

herdabilidade e acurácia foram os mesmos para a seleção simultânea de EAGN e ITBN via 

BLUP single-trait e multi-trait. No entanto, a predição dos valores genéticos via análise multi-

trait levou a menores ganhos com a seleção. Este resultado pode ter ocorrido devido à correlação 

significativa (0,67**) existente entre EAGN e ITBN, na qual, quanto maior o valor de EAGN, 

maior o valor de ITBN. Como plantas eficientes tem valor de EAGN maior e plantas tolerantes 

tem valor de ITBN menor, esta correlação mostra que plantas eficientes tendem a não ser 

tolerantes e vice-versa.  Assim, a seleção simultânea via EAGN e ITBN é dificultada. Na análise 

multi-trait, como os valores genéticos são corrigidos com base na covariância entre os caracteres, 

o efeito desta correlação foi intensificado, dificultando ainda mais a seleção simultânea. A 

seleção com base em EABN, por ser um índice único, evita este problema de correlação, além 

disso, o mesmo obteve a melhor acurácia, herdabilidade e ganhos com a seleção em comparação 

com os demais cenários. Assim, a seleção simultânea para tolerância ao estresse e eficiência no 

uso de nitrogênio é possível, sendo o melhor índice de seleção simultânea o EABN. 
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