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Aumentar a eficiência com a qual P é explorado em sistemas agrícolas é fundamental para a 

produção sustentável de alimentos. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivos: i) 

identificar precocemente linhagens de milho pipoca eficientes no uso de fósforo (PUE), ii) 

investigar o relacionamento entre variáveis relacionadas com a PUE, e iii) avaliar a diversidade 

genética entre as linhagens. Para tanto, foram avaliadas 35 linhagens de milho pipoca do 

programa de melhoramento da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Brasil. O experimento 

foi realizado em câmara de crescimento, com duas concentrações de P: nível baixo (LP) e alto 

(HP), contendo 2.5 e 250 µM, respectivamente, em solução nutritiva. Após 12 dias em solução 

nutritiva as plântulas de milho foram analisadas quando a morfologia de raízes, massa seca e 

conteúdo de P da parte aérea e de raízes. Pela análise da de variância verificou-se uma alta 

variação genética entre as linhagens. No agrupamento UPGMA verificou-se a formação de três 

grupos, sendo formados grupos eficientes, intermediários e ineficientes para LP, enquanto para 

HP foram formados grupos responsivo, intermediário e não responsivo. A análise de 

componentes principais e o índice de seleção de Schwarzbach (1972) foram concordantes com 

UPGMA, indicando as linhagens Pop1, Pop 2, Pop13, Pop17 Pop26 e Pop31 como EUP.  
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