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1. RESUMO  

 O milho (Zea mays L.) é uma das culturas mais exigentes em nutrientes. Dentre 

eles, o nitrogênio (N) é um dos elementos mais absorvidos pela cultura, e muitas 

vezes não é suprido adequadamente nas adubações. O uso eficiente dos 

fertilizantes está associado às exigências nutricionais, bem como à aplicação na 

época correta e da adubação visando o potencial produtivo do milho. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar os componentes de produção no milho cultivado no campo, 

com doses crescentes de N em cobertura. O experimento foi realizado na fazenda 

Morro Frio, no município de Bragança Paulista. Foi feito o cultivo de verão (safra 

2017/2018) com o híbrido 30F53; na área é utilizado o sistema de plantio direto, e as 

culturas anteriores foram triticale no inverno e soja no verão. O delineamento 

experimental foi em blocos casualizados, sendo os tratamentos compostos por cinco 

doses de nitrogênio em cobertura (0, 90, 120, 150 e 180 kg/ha), com cinco blocos 

experimentais. Cada parcela experimental foi composta de oito linhas de milho com 

8 metros de comprimento, totalizando 51,2 m² por parcela. A adubação de base foi 

feita igualmente para todos os tratamentos (450 kg ha-1 da fórmula 8 – 24 – 12) 

utilizando o manejo da fazenda, e a aplicação dos tratamentos foi feita 

manualmente, na linha do milho. No final do ciclo, foram colhidas as espigas de 12,8 

m2 (duas linhas centrais) de cada parcela experimental, para avaliação da 

produtividade e dos componentes de produção: diâmetro de espiga, massa de mil 

grãos, tamanho da espiga, número de fileiras por espiga e número de grãos por 

espiga. A umidade dos grãos foi aferida para correção da produção. Os resultados 

dos componentes de produção foram tabelados e foram feitas a análise de variância 

com o uso do software SISVAR. Não houveram diferenças significativas dos 

componentes de produção com as doses de N aplicadas na adubação de cobertura.  

Palavras-chave: Zea mays L., adubação nitrogenada, rendimento de grãos.  
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2. INTRODUÇÃO  

Por desempenhar papel significativo na produção nacional de grãos, o milho 

se destaca como influenciador direto na economia de qualquer estado importador 

deste cereal. No Brasil, a cultura se sobressai em virtude de apresentar grande área 

cultivada e por estar entre os principais produtos agrícolas, além de possuir grande 

produção de grãos, contribuindo fortemente na economia do país e fazendo com que 

o Brasil figure como o terceiro maior produtor mundial (CRUZ et al., 2008). Em 

2017, a estimativa é de que o Brasil produziu 99,4 milhões de toneladas, aumento 

de 57% frente a 2016 (ONU, 2017).  

Para que possa expressar todo seu potencial produtivo, a cultura do milho 

requer que suas exigências nutricionais sejam plenamente atendidas, devido a 

grande extração de nutrientes do solo pela cultura. Nesse sentido, o nitrogênio é o 

nutriente exigido em maior quantidade, variando as recomendações da adubação 

nitrogenada (FILHO et al, 2005).  

Devido à grande exigência de nitrogênio, a cultura do milho possui ótima 

resposta a aplicação desse nutriente, apresentando incrementos em várias 

características que influenciam a produtividade. Têm-se afirmado que 70 a 90% dos 

experimentos com milho executados no Brasil responderam à aplicação de 

nitrogênio. A  magnitude  das  respostas   nas  condições brasileiras têm variado, e a 

maioria das pesquisas obtiveram respostas significativas a doses entre 30 e 90 kg 

ha-1, devido aos níveis de produtividade relativamente baixos alcançados. No 

entanto, são encontradas respostas para até 200 kg ha-1 (OHLAND et al, 2005).  

Existem vários fatores que impedem a obtenção de uma produtividade mais 

satisfatória. Dentre estes, destaca-se a adubação nitrogenada, pois o nitrogênio (N) 

é o nutriente que mais frequentemente afeta o rendimento de grãos do milho, desde 

que os demais nutrientes se encontrem em quantidades adequadas conforme a 

recomendação para a cultura (ARGENTA & SILVA, 1999). O nitrogênio não é 

apenas o nutriente exigido em maior quantidade e o que mais influencia na 

produtividade do milho, mas também o que mais torna oneroso os custos de 

produção (CRUZ et al, 2008).  

A baixa eficiência de uso do N pelas culturas se deve a quatro processos que 

atuam simultaneamente: as perdas por volatilização de amônia e a desnitrificação, o 

escorrimento superficial, a lixiviação e a imobilização microbiana. Por sua vez, a 

utilização do N fertilizante pelas plantas pode ser maximizada, localizando-se o 
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adubo na região mais ativa do sistema radicular, aplicando-se o fertilizante no 

estádio fisiológico de maior demanda pelo nutriente, aliando condições adequadas 

de regime hídrico e manejo correto (LARA CABEZAS et al, 2000).  

A adubação nitrogenada contribui positivamente na produtividade de grãos do 

milho, como também aumenta o índice de área foliar, massa de 1.000 grãos, altura 

de plantas, rendimento de biomassa e produtividade. Os fatores que contribuem 

para esse aumento, com a elevação das doses de nitrogênio, são representados 

pelo acréscimo no número de espigas e aumento no peso das espigas (FILHO et al, 

2005).  

O manejo da adubação nitrogenada visando aumentar sua eficiência é um 

fator importante na busca de melhores produtividades. Tal manejo tem sido a parte 

mais desafiante e limitante na produção de milho, principalmente em solos de 

regiões que apresentam baixa capacidade de suprimento deste nutriente (CRUZ et 

al, 2008).  

Com base no exposto, o estudo contribuirá para melhorias na eficiência do 

manejo nutricional de nitrogênio na cultura do milho, o que refletirá na produtividade. 

 

3. OBJETIVOS  

Avaliar os componentes de produção do milho cultivado em campo, com 

doses crescentes de N aplicado em cobertura.  

 

4.  METODOLOGIA  

O experimento foi instalado na Fazenda Morro Frio, localizada no município 

de Bragança Paulista. Foi feito o cultivo de verão (safra 2017/2018) com o híbrido 

30F53; na área é utilizado o sistema de plantio direto, e as culturas anteriores foram 

triticale no inverno e soja no verão. No local do experimento foram coletadas 

amostras de solo utilizando um trado na camada de 0-20 cm antes do plantio, a fim 

de caracterizar as propriedades químicas do solo na área experimental (Figura 1). A 

avaliação da fertilidade do solo da área do experimento está apresentada na Tabela 

1.  
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Tabela 1. Caracterização Química da área experimental. 

 

  

 

 

Figura 1. Área do experimento.  

 

O plantio do milho foi realizado no dia 24/10/2017, usando o híbrido 30F53. 

Após o plantio do milho, foi feito o estaqueamento da área, e a instalação das 

parcelas. Foram marcadas 25 parcelas, sendo cada parcela composta de 8 linhas de 

milho com 8 metros de comprimento, totalizando 51,2 m² por parcela experimental. 

O delineamento foi em blocos casualizados, sendo os tratamentos constituídos por 

cinco doses de nitrogênio em cobertura, dispostos em cinco blocos. 

Foram avaliados em cada parcela, no final do ciclo do milho os componentes 

de produção: diâmetro das espigas; comprimento das espigas; quantidade de grãos 

por espiga; número de fileiras de grãos por espiga; massa de mil grãos, pesagem 

dos grãos para avaliação da produção para obtenção da produtividade.  

 

 

Profundidade pH M.O P S K Ca Mg H+Al Al CTC SB V B Cu Fe Mn Zn 

 CaCl2 g/dm3 mg/dm3    mmol/dm3   %  mg/dm3 

0-20 cm 5,1 44 15 40 6 28 13 54 0,4 101 47 46 0,25 0,14 72 2,09 1,1 

20-40 cm 5,0 28 13 46 2 17 9 37 1,9 65 28 43 --- --- --- --- --- 
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Figura 2. Estaqueamento e identificação das parcelas experimentais.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Quando as plantas atingiram o estádio fenológico V4, foi feita a aplicação dos 

tratamentos, no dia 30/11/2017. A adubação de base foi feita igualmente para todos 

os tratamentos, seguindo o manejo de adubação pré-estabelecido pela fazenda (450 

kg ha-1 da fórmula 8 – 24 – 12), e foi realizado simultaneamente com o plantio do 

milho. Para cada tratamento foi feita a aplicação manual de nitrogênio e potássio, 

sendo que na aplicação foi feita a dose correspondente distribuída por linha na 

parcela.  

A fonte de nitrogênio utilizada foi ureia protegida (45% de N) e o cloreto de 

potássio (60% de K2O), de modo que foram aplicadas as seguintes quantidades:  

T1 – sem adubação com nitrogênio e 60 kg K2O/ ha-1 

T2 – 90 kg ha-1 N - 60 kg K2O/ ha-1 

T3 – 120 kg ha-1 N - 60 kg K2O/ ha-1 

T4 – 150 kg ha-1 N - 60 kg K2O/ ha-1 

T5 – 180 kg ha-1 N - 60 kg K2O/ ha-1 
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Figura 3. Aplicação da adubação de cobertura, durante o estádio V4. 

 

No final do ciclo, foi avaliada a produtividade do milho coletando todas as 

espigas das duas linhas centrais de cada parcela, perfazendo área colhida de 12,8 m2. 

A colheita foi feita manualmente, desta forma as espigas foram colhidas e 

acondicionadas em sacos de rafia previamente identificados com o número da parcela 

correspondente. Após a colheita, as espigas foram despalhadas e debulhadas 

manualmente, onde os grãos foram acondicionados em sacos plásticos identificados 

(Figura 4), e após, pesados para a avaliação da produção que foi ajustada para 13% 

da umidade, e feita a determinação da produtividade em kg ha-1. Para as variáveis 

analisadas referentes aos componentes de produção, foram tomadas ao acaso dentro 

da área de 12,8 m2, 5 espigas de cada parcela experimental.  

 Os resultados obtidos dos componentes de produção e produtividade do 

milho foram submetidos à análise de variância com o uso do software SISVAR 

versão 5.6, avaliados de acordo com o delineamento experimental. O modelo 

matemático indicado foi: 

Yij = m + Hi + Nj + eijk  

Onde,  

Yij é o valor observado na parcela que recebeu os tratamentos i que se encontram 

no bloco j;  

m é a média geral do experimento;  

Hi é o efeito dos níveis de nitrogênio aplicados na parcela;  

Ni é o efeito devido ao bloco k em que se encontra a parcela; 
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eijk é o efeito dos fatores não controlados na parcela que recebeu os tratamentos i 

no bloco j (FERREIRA, 2011).  

   

 

Figura 4. debulha manual do milho.  

6.  RESULTADOS  

O resumo da análise de variância dos componentes de produção e 

produtividade do milho, submetido a doses de nitrogênio na adubação de cobertura 

estão descritos na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Resumo da análise de variância dos componentes de produção e produtividade do milho, 

submetido a doses de nitrogênio na adubação de cobertura (média de cinco repetições).  

 

Causa de 
Variação 

Comprimento 
Espiga 

Diâmetro 
espiga 

Número de 
Fileiras/espiga 

Número de 
Grãos/fileira 

Número de 
Grãos/espiga 

Massa 
de mil 
grãos 

Produtividade 

 cm mm    g Kg/ha 

Doses de N 
Kg/ha 

       

0 18,59 46,54 16,32 37,32 608,28 301,94 10226,15 

90 18,56 46,64 15,96 37,52 596,88 302,67 10578,30 

120 17,84 45,12 15,98 36,76 587,52 304,02 10541,45 

150 17,64 44,88 16,20 37,20 601,56 305,11 10609,69 

180 17,86 45,76 16,56 35,10 580,60 305,17 10739,37 

Teste F 0,057
ns 

0,078
ns 

0,565
ns 

0,449
ns 

0,656
ns 

0,163
ns 

0,278
ns 

Blocos 0,053
ns 

0,11
ns 

0,521
ns 

0,647
ns 

0,510
ns 

0,1
ns 

0,829
ns 

CV (%) 3,3 2,4 4,0 6,1 7,4 3,1 10,1 
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Com base na Tabela 2, constatou-se que não houveram diferenças 

significativas dos componentes de produção e produtividade do milho, com as doses 

de N aplicadas na adubação de cobertura. 

Os resultados podem ser justificados devido à área utilizar um sistema de 

plantio direto há mais de oito anos, rotação de culturas com leguminosas e plantio 

de culturas de cobertura no inverno, manejos nos quais podem explicar o fato das 

doses crescentes de N em cobertura acabassem se tornando inexpressivas na 

produtividade. Amado (1999) observou que a maior proporção do N da biomassa de 

leguminosas tem como destino o solo, ficando acumulado na forma de N orgânico 

que lentamente torna-se disponível para as culturas em sucessão. A recuperação da 

quantidade de N total na camada mais superficial do solo ocorreu principalmente 

quando da associação de sistemas de preparo com mínima mobilização do solo com 

sistemas de rotação de cultura de elevado aporte de N, como soja.  

O tempo de adoção do plantio direto e a rotação de culturas são fatores 

preponderantes para se alcançar bons resultados. Nesses solos o teor do N total é 

muito alto, o que proporciona elevada disponibilidade de N para a planta. Tem-se 

observado redução da necessidade de aplicação de N ao longo do tempo de adoção 

do plantio direto (FERREIRA, 2009). Argenta 1999 observou que a falta de resposta 

à aplicação de N relaciona-se ao sistema de rotação de culturas utilizado 

anteriormente. Quando cultivada soja no verão, ocorre incremento nos teores de N 

no solo, de forma residual.  

De acordo com Gonçalves (2000), a introdução de plantas de cobertura de 

solo, sob plantio direto, promove acúmulos significativos de nitrogênio mineral, 

orgânico e total no solo. Com a adoção do sistema plantio direto, após ocorrer o 

estabelecimento do equilíbrio das transformações no solo, o balanço entre adição e 

perda de N do solo é mais equilibrado, havendo maior liberação de N às plantas.  

Quando resíduos de gramíneas são adicionados à superfície do solo, verifica-

se uma decomposição muito lenta se comparado a leguminosas.  Dentre os fatores 

que concorrem para isto, destacam-se a elevada relação C/N e a reduzida 

disponibilidade de N mineral do solo. Porém, estes efeitos são transitórios e, com o 

decorrer dos anos de plantio direto e uso de rotação de culturas, a imobilização de N 

pelas gramíneas diminui. As consorciações de culturas de cobertura apresentam 

vários benefícios à melhoria da qualidade do solo, especificamente quanto ao N, 

sendo que as gramíneas e as crucíferas atuam na ciclagem do N mineral do solo, 
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reduzindo perdas por lixiviação, enquanto as leguminosas adicionam este nutriente, 

contribuindo para o aumento da disponibilidade de N para as culturas em sucessão 

(AMADO, 2002).  

A recuperação de N da biomassa de culturas de cobertura, embora 

considerada baixa, quando comparada à de outras fontes de N, como a adubação 

mineral, revela grande influência na nutrição do milho em virtude da baixa 

capacidade do solo em suprir N, além de ser importante fonte para o incremento das 

reservas de N total no solo (AMADO, 1999).  

No sistema de plantio direto, as taxas de mineralização da matéria orgânica 

no solo são reduzidas resultando na liberação mais lenta e gradual do N na fase 

inicial de desenvolvimento das culturas. A maior exigência de N na fase inicial está 

relacionada à ocorrência de picos de imobilização, e coincide com a demanda inicial 

de N pela planta. Todavia, a manutenção do plantio direto associado ao aporte de 

resíduos culturais, promove a estabilização da matéria orgânica em equilíbrio, em 

que a menor taxa de decomposição é compensada pelo material orgânico 

adicionado. Desta forma, a quantidade de fertilizante nitrogenado requerida é menor, 

considerando o mesmo nível de produtividade (FERREIRA, 2009).  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As doses crescentes de nitrogênio aplicadas em cobertura não influenciaram 

nos componentes produtivos e produtividade da cultura do milho em sistema de 

plantio direto, devido o manejo conservacionista realizado na propriedade.    
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