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O nitrogênio (N) é um nutriente extremamente importante para a produtividade do milho, cerca 

de 90 milhões de toneladas de N adicionados ao solo todos os anos. Uma forma de diminuir o 

uso dessa grande quantidade de fertilizantes nitrogenados é a utilização de cultivares eficientes 

no uso de N. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar linhagens endogâmicas de milho 

eficientes no uso de N. Para isso, sessenta e quatro linhagens endogâmicas de milho foram 

plantadas na safrinha de 2014 e avaliadas para eficiência na absorção (EAbN), na utilização 

(EUtN) e no uso de N (EUN). Foi utilizado o delineamento experimental de látice 8x8 com duas 

repetições em arranjo fatorial (64 linhagens x 2 níveis de N). Cada parcela constituída de duas 

linhas com quatro metros de comprimento, espaçadas em 0,8 m. Em ambos os níveis de N, 

foram aplicados 400 kg ha
-1

 de 8-28-16 no plantio, mas apenas no nível de alto N (AN) foi 

aplicado N em cobertura com uma dose de 135 kg ha
-1

 de N na forma de ureia. Assim, no total, 

foram aplicados 165 kg ha
-1

 no ambiente alto N e 30 kg ha
-1

 em baixo N (BN). Para identificar as 

linhagens eficientes e não eficientes no uso de nitrogênio em fase de plantas adultas, o intervalo 

de confiança para a média à 95% de probabilidade será estimado em alto e baixo nitrogênio. 

Houve diferença significativa entre as linhagens avaliadas para todos os caracteres, a 5% de 

probabilidade pelo teste F em alto e baixo N. As estimativas de herdabilidade (h
2
) variam de 0,40 

à 0,84 e 0,49 à 0,72 em baixo e alto N respectivamente. As linhagens L21, L28, L17 e L60 foram 

classificadas como eficientes em uso de N em condições de baixo N e as linhagens L21 e L28 

eficientes no uso de N em alto N. Em relação as linhagens não eficientes, foram identificadas as 

seguintes linhagens em BN: L56, L61, L64, L37, L8, L22, L47, L42, L25 e L1 e em AN: L25, 

L61, L11, L33 e L47. Em relação aos componentes da EUN, EUtN e EAbN, as linhagens L16, 

L63, L21 e L28 foram eficientes na utilização e absorção em AN e as L28, L60, L21, L17, L6, 

L16, L9, L35, L10 em condições de baixo N. A contribuição da EAbN e EUtN foi  de 

aproximadamente 80% e 20%, respectivamente, para variação de EUN em ambos os níveis de N. 

Conclui-se que as linhagens L21 e L28 são eficientes no uso de nitrogênio em alto e baixo 

nitrogênio no solo. 
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