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ADUBAÇÃO VERDE COM Tithonia diversifolia NO DESENVOLVIMENTO 

INICIAL DO MILHO (Zea mays L.) 

 

1. RESUMO 

A adubação verde é uma das formas de aporte de matéria orgânica ao solo. A 

Tithonia diversifolia é um arbusto da família Asteraceae e que tem sido indicada em 

países africanos e em alguns da América do Sul como opção de adubo verde, em 

função do alto teor de nutrientes encontrados em suas folhas e talos. Dessa forma 

objetivou-se avaliar o desenvolvimento inicial de plantas de milho em dois tipos de 

solo, em função do uso de Tithonia como adubo verde. O experimento foi conduzido 

em condições de ambiente protegido em vasos com capacidade de 20,0 dm3, na 

Fazenda Experimental da Universidade de Marília, no período de abril a junho de 

2018. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 

quatro repetições, em esquema fatorial 2 x 2 x 2. Os tratamentos avaliados foram: 

com Tithonia (CT) e sem Tithonia (ST), com adubação (CA) e sem adubação 

química de plantio (SA) e dois tipos de solos: Latossolo Vermelho Escuro Álico 

(LVE) e Argissolo Vermelho Amarelo Abrupto (AVA). Para avaliar o efeito dos 

tratamentos foram determinados a altura e o diâmetro do colmo das plantas de 

milho. A utilização da Tithonia proporcionou aumento na altura da planta de milho 

independente da utilização de adubo químico ou do tipo de solo, sendo que os 

demais fatores não influenciaram a altura das plantas de milho. O diâmetro das 

plantas do milho foram influenciados pelos três fatores avaliados (tipo de solo, 

adubação química e uso da Tithonia), sendo que a utilização da Tithonia em 

qualquer situação proporciona desempenho igual ou superior a sua não utilização. 

Desta forma a utilização da Tithonia mostra-se como uma alternativa promissora 

para utilização como adubo verde. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é o cereal mais cultivado no mundo, com produção 

superior a 1,0 bilhão de toneladas, sendo o Brasil o terceiro maior produtor com 

cerca de 95 milhões de toneladas (USDA, 2017). 

Para aumentos significativos de produção e produtividade, no Brasil, nos últimos 

anos, a cultura do milho sofreu mudanças tecnológicas importantes relacionadas a 



melhoria na qualidade dos solos. Esta melhoria esta relacionada ao manejo 

adequado que inclui rotação de culturas, plantio direto e manejo de fertilidade, 

calagem, gessagem, adubação equilibrada com macro e micronutrientes, uso de 

fertilizantes químicos e/ou orgânicos (COELHO et al, 2010). 

A adubação verde é uma prática antiga que pode aumentar a capacidade 

produtiva do solo. Consiste no cultivo de plantas, geralmente leguminosas, com 

outras culturas, a fim de promover melhorias em atributos químicos, físicos e 

biológicos do solo. Essas plantas consideradas “adubos verdes” possuem 

características específicas que lhes conferem bom potencial para esse uso 

(CORRÊA et al., 2014).  O teor de matéria orgânica (MO) dos solos tropicais é 

considerado geralmente baixo, na grande maioria dos casos não ultrapassa 10 g kg-1 

(CUNHA et al., 2005).  

A matéria orgânica está diretamente relacionada às qualidades físicas e 

químicas dos solos (BRANCALIÃO & MORAES, 2008), e nas frações de húmus 

ocorrem diversas reações biológicas. A partir dessas características nota-se a 

importância da adubação verde, já que além da mineralização de nutrientes, a 

biomassa das plantas contribui com o acréscimo da matéria orgânica. Em razão do 

efeito positivo alcançado pela interação entre adubo mineral e adubação verde, é 

possível obter rendimentos maiores do que pelos seus empregos isolados 

(JERANYAMA et al., 2000). 

Alternativamente à adubação mineral, a adubação verde, principalmente com 

leguminosas, constitui-se numa importante maneira de adicionar N e reciclar outros 

nutrientes para as plantas, em virtude da liberação lenta e em sincronia com as 

necessidades das plantas (TORRES et al., 2008). De modo geral, as plantas de 

adubos verdes ou de culturas de cobertura, usadas para formar palhada para o 

sistema de semeadura direta, desempenham papel fundamental na ciclagem de 

nutrientes, tanto daqueles adicionados por meio dos fertilizantes minerais e não 

aproveitados pelas culturas comerciais, quanto daqueles provenientes da 

mineralização da matéria orgânica do solo (TORRES et al., 2008). 

Tithonia diversifolia é uma planta herbácea da família Asteraceae, originária 

da América Central (NASH, 1976). Posteriormente foi introduzida em diversos países 

da África, Ásia e América do Sul, onde recebe diversas denominações, como 

girassol mexicano, boldo japonês, margaridão amarelo, dentre outros (WANJAU et 

al., 1998). Ela se desenvolve em diversas condições, tolerando acidez e baixa 



fertilidade no solo. É uma espécie com boa capacidade de produção de biomassa, 

rápido crescimento e baixa demanda de insumos e de manejo para seu cultivo 

(RIOS, 1998). 

Alguns trabalhos apontam a T. diversifolia como uma espécie de grande 

potencial para a adubação verde. Suas partes vegetativas podem estocar nutrientes 

e, posteriormente redistribuir ao solo, principalmente ramos verdes e folhas (JAMA et 

al., 2000).  Existem relatos de incrementos produtivos utilizando-se adubação verde 

com T. diversifolia em importantes culturas como milho (SANGAKKARA et al., 2004). 

Estes autores relatam que em alguns casos os adubos verdes podem ser usados 

como complementos ou como substitutos de fertilizantes nitrogenados. Salienta-se a 

importância de sincronizar a liberação do nutriente e a absorção pelas plantas. 

A aplicação de T. diversifolia a uma taxa de 1,5 t ha-1 resultou em um 

aumento de 39% na produção de grãos de milho, quando comparado com as 

plantas não adubadas (GUNUNGA et al., 1998). Além de aumentar a produtividade, 

o uso de T. diversifolia como adubo verde promoveu elevação da capacidade de 

troca catiônica e dos teores de N, P, K, Ca, Mg, Zn e matéria orgânica do solo 

(CHUKWUKA & OMOTAYO, 2009; SHOKALU et al., 2010). 

Mucheru et al. (2005), testaram cinco espécies como adubo verde (Crotalária, 

Mucuna, Caliandra, Leucena e Tithonia) para avaliar a produtividade de milho em 

quatro épocas distintas, em Chuca (Quênia), sendo estas espécies utilizadas 

isoladamente e com metade da dose recomenda de N (30 kg ha-1). Observaram que 

Tithonia com a metade da dose recomendada do fertilizante inorgânico promoveu o 

maior rendimento de grãos de milho (4,8 t ha-1). Tithonia sem adubo produziu 4,7 t 

ha-1, sendo seguida por Leucena (4,1 t/ha-1). A testemunha (sem adubo verde e sem 

adubo inorgânico) apresentou o pior desempenho (1,5 t ha-1). Neste trabalho, os 

tratamentos com fontes de nutrientes orgânicos e inorgânicos de N, combinados 

mostraram os mais elevados rendimentos de grãos de milho quando comparado à 

aplicação única de materiais orgânicos. 

 

3. OBJETIVO 

Avaliar o efeito da Tithonia como adubo verde no desenvolvimento inicial do 

milho na presença de adubo químico em dois tipos de solos. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 



 

O experimento foi conduzido em condições de ambiente protegido em vasos 

com capacidade de 23,0 dm3, na Fazenda Experimental Marcelo Mesquita Serva, da 

Universidade de Marília, situada no município de Marília - SP, geograficamente 

localizado em latitude 22º 12' 50'' S e longitude 49º 56' 45'' W, a uma altitude de, 

aproximadamente, 610 m, em relação ao nível do mar, no período de março a maio 

de 2018. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 

quatro repetições, em esquema fatorial 2 × 2 × 2, sendo com Tithonia (CT) e sem 

Tithonia (ST), com adubação (CA) e sem adubação química de plantio (SA) e dois 

tipos de solos: Latossolo Vermelho Escuro Álico (LVE) e Argissolo Vermelho 

Amarelo Abrupto (AVA). Os tratamentos utilizados foram: T1 – ST + SA + LVE; T2 – 

ST + CA + LVE; T3 – CT + SA + LVE; T4 – CT + CA + LVE; T5 – ST + SA + AVA; T6 

– ST + CA + AVA; T7 – CT + SA + AVA; T8 – CT + CA + AVA. As análises dos dois 

solos utilizados foram realizadas pelo Laboratório de Análises Agronômicas da 

Fundação Shunji Nishimura, localizado no município de Pompéia – SP, cujos 

resultados são apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1. Resultado da análise química do solo (LVE) utilizado nos vasos. 

pH MO   P  K Ca Mg H+Al SB T V Ca/M

g 

Ca/K Mg/

K 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc. dm-3 % 

     5,1 26   44   
3,0 

34 10 14   47  87   54    3,4  11,3 3,3 

 

Tabela 2. Resultado da análise química do solo (AVA) utilizado nos vasos. 

pH MO   P  K Ca Mg H+Al SB T V Ca/M

g 

Ca/K Mg/

K 

CaCl2 g dm-3 mg dm-3 mmolc. dm-3 % 

     4,5 09   52  1,4 10 4 17 15  32   48    2,5  7,1,1 2,9 

 

Trinta dias antes do plantio foi adicionado 30 g de calcário dolomítico vaso-1. A 

biomassa da Tithonia constou-se de pedaços de folhas e talos, coletados de plantas 

com três meses de idade e incorporada ao solo (300 g vaso-1, equivalente a 50 kg 



ha-1 de MS) dez dias antes do plantio, enquanto o NPK (30 g vaso-1 da fórmula 08-

28-16) foi adicionado ao solo duas semanas após o plantio, seguindo metodologia 

de Ademiluyi e Omotoso (2007). 

No dia 29 de março de 2018 foram semeadas quatro sementes de milho vaso-1 

do híbrido Pioneer 30S31VYHR e após duas semanas foram deixadas duas plantas 

por parcela. Ao longo do experimento foi mantida a umidade máxima do solo 

próxima capacidade de campo, com reposição diária de água, controlada por 

pesagem. 

Com 30 dias após o plantio foi feita uma cobertura com 10 g de ureia vaso-1 e 

com 60 dias após a emergência foram avaliadas as características altura de plantas 

(cm) e diâmetro do colmo (mm). A altura da planta foi medida com auxílio de uma 

régua graduada em centímetros, a partir do colo até o ápice da planta (ponto de 

inserção da última folha) e o diâmetro do colmo foi medido com paquímetro logo 

acima do colo. 

Os valores obtidos referentes aos dados vegetativos do cafeeiro foram 

submetidos à análise de variância pelo teste F e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade realizada pelo programa R (R CORE 

TEAM, 2017). As pressuposições da análise, homocedasticidade e normalidade dos 

resíduos, foram testadas, respectivamente, pelo teste de Bartlett e Shapiro-Wilk 

ambos a 5% de probabilidade. 

 

5. RESULTADOS 

A Tabela 3 apresenta os resultados das análises de variância para os fatores 

avaliados. Para altura das plantas não houve interação tripla ou dupla para os 

fatores avaliados (p>0,05) sendo apenas observadas diferenças apenas devido ao 

uso ou não da Tithonia (F=4,41; p<0,05). As plantas adubadas com Tithonia 

apresentaram altura média de 1,44 m, enquanto as que não foram adubadas 

apresentaram altura média de 1,42 m. 

 

Tabela 3. Análise de variância das características avaliadas. 

 Altura (cm) Diâmetro do colmo (cm) 

 

F P F P 

Blocos 3,92 0,03 3,56 0,04 

Tithonia 4,41 0,04 4,52 0,04 



Adubo 0,24 0,63 24,13 <0,01 

Solo 1,34 0,26 1,77 0,20 

Tithonia*Adubo 0,57 0,46 4,65 0,04 

Tithonia*Solos 4,06 0,06 4,74 0,04 

Adubo*Solos 0,57 0,46 1,17 0,29 

Tithonia*Adubo*Solos 0,69 0,42 1,9 0,18 

Valores em negrito indicam fatores significativos a 5% de probabilidade. 

 

Já para o diâmetro do colmo, foi observada interação entre a utilização da 

Tithonia e os tipos de Solos (F=4,74; p=0,04), e entre o uso da Tithonia e do Adubo 

(F=4,65; p=0,04) (Tabela 3). Os desdobramentos dos efeitos significativos são 

apresentados nas Tabelas 4 e 5. 

Na presença do adubo químico o uso da Tithonia não influencia o diâmetro do 

colmo (p>0,05). Entretanto, na ausência da adubação química, o uso da Tithonia 

propicia a obtenção de colmos 21% mais espessos. Por outro lado, a adubação 

química promove aumento do colmo tanto na presença quanto na ausência do uso 

da Tithonia (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Desdobramento da interação do uso de Tithonia e Adubo para o diâmetro 

do colmo (cm). 

 
Adubo  

Com Sem Média 

Tithonia 
Com 2,20 Aa 1,94 Ab 2,07 

Sem 2,16 Aa 1,60 Bb 1,88 

Média  2,18 1,77  

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas 
não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Em relação a interação Tithonia × Solos, nota-se que no solo AVA a utilização 

da Tithonia propicia um aumento de cerca de 20% no diâmetro do colmo, enquanto 

no solo LVE não foram observadas diferenças devido a sua utilização (Tabela 5). 

Por outro lado, na presença de Tithonia, no solo AVA apresenta obtem-se diâmetro 

15% superior ao solo LVE, enquanto nenhuma diferença entre os solos é observada 

na ausência da utilização da Tithonia. 

 

Tabela 5. Desdobramento da interação do uso de Tithonia e tipo de solo para o 

diâmetro do colmo (cm). 



 
Tipo de Solo  

AVA LVE Média 

Tithonia 
Com 2,21 Aa 1,93 Ab 2,07 

Sem 1,84 Ba 1,94 Aa 1,89 

Média  2,02 1,94  

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas colunas e minúsculas nas linhas 
não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. AVA = Argissolo 
Vermelho Amarelo Abrupto; LVE = Latossolo Vermelho Escuro Álico. 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da Tithonia proporciona um aumento na altura da planta de milho 

independente da utilização de adubo químico ou do tipo de solo. A adubação 

química e o tipo de solo não influenciaram a altura das plantas de milho. 

O diâmetro das plantas do milho foram influenciados pelos três fatores 

avaliados (tipo de solo, adubação química e uso da Tithonia), sendo que a utilização 

da Tithonia em qualquer situação proporciona desempenho igual ou superior a sua 

não utilização. Desta forma a utilização da Tithonia mostra-se como uma alternativa 

promissora para utilização como adubo verde. 
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