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RESUMO  

O estudo foi conduzido nas dependências da Fazenda G.C.M Cambri, situada no 

município de Rondonópolis – MT, BR 163, Km 60. Objetivou-se avaliar a influência 

na produtividade do milho (Zea mays L) utilizando diferentes dosagens e diferentes 

adubações com ureia aplicadas em diferentes estágios fenológicos. Os estudos 

foram realizados a campo com o delineamento inteiramente casualisados (DIC), 

sendo constituído de cinco tratamentos e quatro repetições, totalizando vinte 

parcelas de 4x8m. O tratamento foi plantado no mês de fevereiro de 2015 e foi 

representado pelo cultivo do Milho Hibrido CD 308. Os tratamentos foram 

caracterizados por: testemunha sem adubação; 75 kg ha-1 de ureia em V4; 150 kg 

ha-1 de ureia em V4; 75 kg ha-1 de ureia de V6 para V7; e 150 kg ha-1 de ureia de V6 

para V7. Após a aplicação da ureia e na colheita foram avaliados: tamanho de 

espiga (cm), diâmetro de espiga (mm), peso de 1000 grãos e a produtividade total 

de cada parcela. Os resultados foram avaliados estatisticamente pelo teste de Skott 

Knott a 5% de significância. Nas condições do experimento, observa-se que a não 

aplicação de ureia em cobertura reflete em menor produtividade, sendo que com 

aplicação de ureia em doses e épocas de estágio de desenvolvimento houve 

aumento de rendimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à grande exigência de nitrogênio, o milho é uma cultura altamente 

responsiva a esse elemento, apresentando incrementos em várias características 

que influenciam a produção final. Tem sido demonstrado que, em geral, 70 a 90% 

dos experimentos com milho executados em campo no Brasil responderam à 

aplicação de nitrogênio (CANTARELLA e RAIJ, 1986; LANTMANN et al., 1986). 

Para obter rendimentos elevados de milho (Zea mays L.), é necessário aplicar 

fertilizante nitrogenado, pois os solos, em geral, não suprem a demanda da cultura 

em termos de nitrogênio (N) nos diversos estádios de desenvolvimento da planta. A 

época de aplicação de N pode variar, sendo comum a aplicação, na semeadura, de 

parte do N recomendado, e o restante em cobertura, quando as plantas apresentam 

de 4 a 8 folhas, ou seja, estádio V4 a V8 (ESCOSTEGUY et al., 1997). 

A magnitude das respostas nas condições brasileiras tem sido variável, e na 

maioria das pesquisas verificam-se respostas significativas a doses entre 30 e 90 kg 

ha-1, em parte devido aos níveis de produtividade relativamente baixos alcançados 

no campo. No entanto, são encontradas respostas para até 200 kg ha-1 (GROVE et 

al., 1980; MELLO et al., 1988; RAIJ et al., 1981). 

O milho, comparativamente a outras espécies cultivadas, apresenta 

interações com o ambiente que mostram-se fundamentais para o exercício da 

previsão de comportamento da planta, quando submetida a estímulos e ações 

negativas advindas da atuação de agentes bióticos e abióticos no sistema produtivo 

(FANCELLI e NETO 2000). 

De acordo com Fancelli e Neto (2000), “recomenda-se fazer a quantificação 

da adubação nitrogenada em função do rendimento almejado, da variedade ou 

hibrido utilizado, do solo, da cultura e da adubação anteriormente utilizada, e da 

tecnologia”. Nesse sentido, aplicações diferenciadas de N, ponderadas pela 

existência da variabilidade espacial na capacidade de suprimentos pelo solo dentro 

dos talhões de cultivo, podem trazer benefícios econômicos e ambientais (ALVES, 

2008; MAR et al., 2003; DUARTE et al. 1996). 

Assim, este trabalho avalia qual a melhor época para aplicação de adubação 

nitrogenada e quantidade que pode proporcionar uma melhor produtividade da 

cultura do milho. 

 



OBJETIVOS  

 Objetivo Geral: 

Avaliar a influência na produtividade do milho (Zea mays L) no sistema de 

cobertura nitrogenada, utilizando dosagens diferentes e aplicações em diferentes 

estágios vegetativos da planta. 

 Objetivos específicos: 

Medir a produtividade do milho realizada em campo, em função de doses de 

adubação nitrogenada em cobertura. 

Verificar a relação milho e adubação nitrogenada com ureia de acordo com o 

estágio vegetativo. 

Identificar resposta da planta na quantidade e momento de aplicação de ureia. 

 

METODOLOGIA  

 

O local escolhido para a execução desse projeto foi na fazenda G.C.M Cambri 

Br 163 km 60. Os estudos avaliativos serão realizados a campo com delineamento 

experimental inteiramente ao acaso, constituído de uma única cultivar (milho hibrido 

CD 308), sendo cinco tratamentos com diferentes dosagens e dois diferentes 

estágios fenológicos, e quatro repetições, totalizando vinte parcelas. Em ambas as 

dosagens seguindo as recomendações e especificações da Comissão de Fertilidade 

do Solo do Estado de Minas Gerais (RIBEIRO et al., 1999). 

Tratamento 1: 0 kg/ha de ureia  

Tratamento 2: dose 75 kg ha-1 de ureia, milho em V4 

Tratamento 3: dose 150 kg ha-1 de ureia, milho em V4 

Tratamento 4: dose 75 kg ha-1 de ureia, milho entre V6 para V7 

Tratamento 5: dose 150 kg ha-1 de ureia, milho em V6 para V7 

Antes da realização do experimento, que ocorreu em março, foi realizada 

análise química e física do solo, coletado na área experimental na camada de 0 a 20 

cm de profundidade. 

Após a retirada da amostra de solo foi realizado a medição da área, com uma 

trena de 50 metros. A demarcação das parcelas foi realizada por estacas e a 

montagem das parcelas sendo composta de vinte parcelas de 4 x 8 m cada. 



Foi realizada a primeira aplicação de ureia quando o milho estava em V4 e a 

segunda aplicação foi realizada quando as plantas estavam entre V6 para V7. Após 

as aplicações as plantas foram avaliadas visualmente para constatar o efeito da 

adubação nitrogenada em cada tratamento. 

No dia da colheita foram realizadas as medições de: tamanho de espiga (cm) 

e diâmetro (mm) medido com paquímetro. Logo após a colheita foi realizado a 

pesagem de 1000 grãos de cada parcela, com 4 repetições de pesagens de cada 

amostra e pesagem total da espigas retiradas de cada parcela. A pesagem de todas 

as amostras foram realizadas em uma balança analógica digital de três dígitos. 

Todas as variáveis analisadas foram submetidas à análise de variância pelo 

teste F e as médias comparadas entre si pelo teste de Scott-knott ao nível de 5% de 

significância. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O experimento foi realizado após a colheita da soja, no inicio do mês de 

fevereiro, logo após a colheita da soja. Foi realizado a retirada de duas sub amostras 

de solo por parcela, na profundidade de 20 cm, que depois de homogeneizadas, 

foram embaladas em saco plástico, etiquetadas e acondicionadas em caixa térmica 

para envio do laboratório de analises. 

Imediatamente após a coleta foi realizado o plantio mecanicamente da 

variedade de milho escolhido (Hibrido CD 308). Os tratos culturais conduzidos foram 

o controle químico para pragas (insetos) e para as plantas invasoras, sendo 

efetuada a capina mecânica de toda a parcela. 

A semeadura foi realizada mecanicamente com espaçamento entre linhas de 

0,50 m, no mês de fevereiro logo após a colheita da cultura da soja. Não houve 

adubação no plantio do milho. Dez dias após o plantio foi avaliado o estande inicial, 

fazendo as contagens das plantas nascidas para evitar falhas no plantio. 

No dia 11/04/2015, houve a primeira aplicação de ureia já que o milho estava 

no estagio fenológico esperado para a primeira aplicação (V4). No dia 25/04/2015, 

houve a ultima aplicação de ureia quando o hibrido chegou entre os estágios 

fenológicos esperados (entre V6 e V7). Após a aplicação de ambas as dosagens, 

acompanhou-se o experimento diariamente, para o controle químico de pragas e 

doenças.  



No dia 04/08/2015, houve a colheita das amostras. A colheita foi realizada nas 

duas linhas principais de cada parcela, eliminando 2 metros iniciais e 2 metros finais 

de cada linha, só coletando o centro das linhas que cada uma. 

A colheita foi realizada manualmente e, após a colheita de todas as parcelas, 

houve as medições e pesagens das amostras. Primeiramente a medição de 

tamanho de espiga que foi feita com uma trena especifica para medição. Do mesmo 

modo foi realizada a medição com um parquímetro para saber o diâmetro de cada 

espiga.  Após todas as medições foi realizada a debulha de todas as amostras e 

pesagens do total das amostras com uma balança digital de três dígitos.  

No dia seguinte procedeu-se a contagem de 1000 grãos de cada parcela, 

sendo representado o peso total em gramas em uma balança de três dígitos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela 1 observa-se que estatisticamente não houve diferença na média 

total da produtividade nos tratamentos em que foram adubados com ureia, porém 

todos superiores à testemunha. 

 

TABELA 1. Produtividade (kg ha
-1

) de milho em diferentes quantidades de ureia associadas a 
diferentes estágios de desenvolvimento das plantas. 

Tratamento. 
 

    Produtividade (kg ha
-1

) 

Tratamento 1 

   
7225,0 b 

Tratamento 2  

   
8142,5 a  

Tratamento 3  

   
7925,0 a 

Tratamento 4 

   
8325,0 a 

Tratamento 5 

   

8100,0 a 

CV (%)  
 

           4,15 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott a 5%. 

 

Pode ser observado que a testemunha apresentou uma produtividade menor 

em relação aos demais tratamentos. Porém esta produtividade está acima da média 

obtida em Mato Grosso, que é em média de 5,5 mil kg ha-1 (APS, 2010). Observa-se 

que a testemunha do presente trabalho apresenta uma produtividade de 7,2 mil kg 

ha-1. 

Dois fatores influenciaram a testemunha a apresentar esta elevada 

produtividade: o teor de matéria orgânica elevado, que na amostra de solo do 

experimento esteva situada em 2,9% e não houve déficit hídrico durantes o 



desenvolvimento do experimento. Atribui-se que, nesta condição, o alto teor de 

matéria orgânica do solo pode ter contribuído para a mineralização da matéria 

orgânica no solo e disponibilizando nitrogênio (N) para as plantas. 

Assim, segundo Coelho et al. (1991a), a matéria orgânica do solo é capaz de 

fornecer para a cultura do milho, em termos médios, cerca de 60 a 80 kg de N ha-1. 

Esta quantidade é suficiente para produzir de 6 a 8 toneladas de massa seca ha-1, o 

que representa de 3 a 4 de toneladas grãos ha-1. 

Comparando o tratamento 4, numericamente com produtividade superior a 

testemunha, e transformando esta diferença em sacas ha-1, observa-se 18,3 sacas 

ha-1 a mais , justifica-se a aplicação de ureia na cultura do milho em cobertura. 

Quanto à semelhança estatisticamente entre os tratamentos que utilizaram a 

aplicação de ureia, que calculado em produtividade não ultrapassa 6,6 sacas ha-1, 

possivelmente a matéria orgânica do solo é um fator de muita importância que 

influenciou em ambos os tratamentos que utilizaram adubação nitrogenada. 

Contudo, a mineralização da matéria orgânica, muitas vezes pode influenciar 

mais a quantidade de N perdido por lixiviação no solo, na forma de NO3- do que os 

fertilizantes minerais. Isso, em vista de grande parte do N mineral aplicado via adubo 

ser absorvido pela cultura, e da grande interação que sofre com o N do solo da 

matéria orgânica (ESCOSTEGUY et al. 1997; ADDISCOTT, 2000; COELHO et al., 

1992b). 

Quanto ao peso mil grão constata-se na tabela 2 que a diferença entre os 

tratamentos é apenas numérica, mas que não houve diferença estatística. Houve 

apenas a constatação que a testemunha apresentou o menor peso de 1.000 grãos 

entre todos os tratamentos. 

 

TABELA 2. Peso de 1.000 grãos (mg) de milho em diferentes quantidades de ureia associadas a 
diferentes estágios de desenvolvimento das plantas. 

Tratamentos. 
 

Peso de 1.000 grãos (mg) 

Tratamento 1 

   
2066 b 

Tratamento 2  

   
2536 a  

Tratamento 3  

   
2535 a 

Tratamento 4 

   
2668 a 

Tratamento 5 

   

2666 a 

CV (%)  
 

           11,93 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott a 5%. 

Apesar de resultados inferiores na testemunha em peso de mil grãos dos 

demais tratamentos, pode-se observar que devido às condições químicas na 



fertilidade do solo com um alto teor de matéria orgânica e as condições de boa 

pluviosidade no período, promoveu a produção de grãos pesados e boa 

produtividade. 

Na tabela 3 observa-se que épocas de aplicação de ureia e sua quantidade 

não influenciaram no tamanho das espigas (mm), e não influenciaram na 

circunferência das espigas (mm), deixando os valores dentro de faixas consideradas 

normais para a cultura do milho. 

 

TABELA 3. Tamanho de espigas (mm) e diâmetro de espigas (mm) de milho em diferentes 
quantidades de uréia associadas a diferentes estágios de desenvolvimento das plantas. 

Tratamentos. Diâmetro de espigas (mm). Tamanho de espigas (mm) 

Tratamento 1 26,4 a 
  

136,8 b 

Tratamento 2  27,8 a  
  

159,0 a  

Tratamento 3  27,8 a 
  

147,6 a 

Tratamento 4 27,7 a 
  

144,9 a 

Tratamento 5 27,8 a 

  

150,1 a 

CV (%)  
 

           2,73 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo Teste de Skott-Knott a 5%. 

 

A relação entre milho e adubação nitrogenada esteve claramente presente 

neste trabalho, mostrando como o milho responde a aplicação de ureia em 

cobertura. O milho responde progressivamente à adubação nitrogenada, sendo que 

o nitrogênio é o nutriente que apresenta maior resposta de aumento de 

produtividade de grãos (SANGOI et al., 2004). 

Observa-se que, normalmente, os agricultores que obtêm alta produtividade 

de milho aplicam altas doses de adubação nitrogenada (N), geralmente acima dos 

níveis recomendados em suas regiões (COELHO et al., 2004). 

Nos resultados da pesquisa, a quantidade de adubação em cobertura com 

ureia e época de aplicação não pode ser conclusiva, pois em ambas as dosagens e 

épocas apresentaram resultados estatisticamente semelhantes. A diferença entre os 

tratamentos com adubação não ultrapassou 7 sacas ha-1, não chegando a um 

número que gere uma recomendação exata e diferente de aplicação. Mas pode ser 

observado que a cultura do milho segunda safra apresentou uma alta produtividade 

média de 8000 kg ha-1 quando feito a adubação com ureia em condições de alta 

matéria orgânica no solo e pluviosidade adequada no período. 

 



CONCLUSÕES:  

 

Aplicando-se ureia em cobertura nota-se uma maior produtividade e 

desenvolvimento de plantas em relação a não aplicação. 

Nas condições de solo com um alto teor de matéria orgânica e pluviosidade 

adequada, realizar diferentes doses de ureia em cobertura, ou aplicar esta adubação 

diferentes estádios fenológicos, não se verifica um aumento na produtividade. 
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