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RESUMO 

Atualmente, o milho (Zea mays L.) representa um dos principais cereais cultivado no 
mundo, sendo de alto valor nutritivo para a alimentação humana, animal, e também 

serve como matéria-prima para a indústria alimentícia. Enquanto o nitrogênio é um 

macronutriente fundamental para o metabolismo vegetal, participando diretamente 

na biossíntese de proteínas e clorofila. A aplicação de composto orgânico, ao longo 

do desenvolvimento da cultura, promove melhorias na fertilidade do solo, garantindo 

elevadas produtividades. Portanto, esse trabalho teve por objetivo verificar as 

respostas produtivas da cultura do milho, por meio da aplicação de insumos à base 

de nitrogênio em diferentes formas (adubação química convencional e adubação 

orgânica), em diferentes fases fenológicas (V2, V4, V6), obtendo como resposta a 

combinação da melhor adubação e do melhor estádio fenológico para a prática. O 

experimento foi realizado na fazenda Biotec, conduzido em 32 parcelas de 3,15x5m 

(15.75m²), constituída de 7 linhas no espaçamento entre linhas de 0,45m x 0,33m (3 

sem/m), com 4 repetições para cada tratamento, e as medias comparadas pelo teste 

Scott Knott a 5% de significância. Assim, a adubação nitrogenada em cobertura, 

quando submetida na fórmula química convencional, apresentou resultados 

superiores em comparação à adubação em cobertura na forma orgânica. A 

testemunha, em contrapartida, apresentou resultados inferiores aos citados 

anteriormente, comprovando que a adubação nitrogenada, independentemente da 

época de aplicação, apresenta resposta produtiva satisfatória para aumento da 

produtividade na cultura do milho. 

 

Palavras chave: Zea mays L.; Adubação química na cultura do milho; Adubação 

orgânica na cultura do milho. 
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ABSTRACT 

 
Currently, maize (Zea mays L.) is one of the main cereals grown around the world, 

being of high nutritional value for human food, animal and it also serves as raw 

material for the food industry. Nitrogen is a macronutrient essential for the plant 

metabolism, participating directly in the biosynthesis of proteins and chlorophyll. The 

application of organic compound throughout the development of the crop promotes 

improvements in soil fertility, ensuring high yields. The objective of this study was to 

verify the productive responses of the maize crop, through the application of nitrogen 

- based inputs in different forms (conventional chemical fertilization and organic 

fertilization) in different phenological phases (V2, V4, V6). obtaining the best 

fertilization and the best phenological stage for the practice. The experiment was 

carried out in 32 plots of 3.15x5m (15.75m²), consisting of 7 rows in the line spacing 

of 0.45m x 0,33m (3 wk / m), with 4 replicates for each treatment and the means 

compared by the Scott Knott test at 5% significance. As a result the nitrogen 

fertilization in the cover once submitted in the conventional chemical formula 

presented superior results in comparison to the fertilization in cover in the organic 

form. The control group presented lower results than those previously mentioned; 

proving that nitrogen fertilization independently of the application season presents a 

satisfactory productive response to increased productivity in the maize crop. 

 
Keywords: Zea mays L.; Chemical fertilization on corn; Organic fertilization on corn. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

Atualmente, a cultura do milho (Zea mays L.), é uma das mais cultivadas em 

todo o mundo, tendo um papel de grande influência na geração de empregos 

(diretos e indiretos) e na produção de alimentos, tanto para os seres humanos como 

também para os animais, que dependem desta cultura como alimentação, pois é um 

cereal de alto valor energético e de custos relativamente baixo, além de ser 

empregado em grande número de produtos (EMBRAPA, 2011). 

Os maiores produtores deste grão são os Estados Unidos e a China, fazendo 

com que o Brasil seja terceiro maior produtor mundial. O Paraná se destaca com a 

maior produção em âmbito nacional com 24% (USDA, 2015). 

A cultura do milho apresenta grande exigência nutricional, o Nitrogênio (N) é o 

elemento mineral assimilado e exportado em maior quantidade. Para cada tonelada 

de semente produzida são exportados 14 kg de N (COELHO, 2005). Dentre as fases 
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vegetativas, a planta requer nitrogênio em menor quantidade, porém, em estágio V4 

e V6 há um forte aumento na demanda desse nutriente. Para suprir essa 

necessidade, aplica-se N na cobertura, sendo esta a fase que se define o potencial 

produtivo da planta (SANGOI et. al., 2007). 

A utilização do composto orgânico pode influenciar as propriedades físicas e 

químicas do solo, contribuindo no rendimento para as culturas. A variação da 

resposta da cultura e seu desenvolvimento pode ser influenciado pela dose ou época 

de sua aplicação, assim como a quantidade de nutrientes presentes no resíduo, que 

se deve fazer uma avaliação através de uma análise química antes de incorporar no 

solo ou realizar a cobertura (EMBRAPA, 2009). 

Portanto, o grande objetivo, entre os produtores de milho, é produzir cada 

vez mais na mesma área. De uma visão mais soberba do produtor, a renda 

geralmente é o que mais lhe interessa e, consequentemente, isso gera maior PIB, 

mais empregabilidade em agroindústrias e, no campo, um maior papel 

socioeconômico (BORÉM, 2015). 

Mediante o exposto, o objetivo do presente trabalho foi o de verificar as 

respostas produtivas da cultura do milho, por meio da aplicação de insumos 

diferentes (adubação química convencional e adubação orgânica) em fases 

fenológicas opostas (V2, V4, V6), obtendo como variável resposta a combinação da 

melhor adubação e do melhor estádio fenológico para a prática. 

 
 
 

2. DESENVOLVIMENTO 

 
 

O experimento foi realizado na fazenda BIOTEC – UniCesumar, na cidade de 

Maringá, localizada na região Noroeste do Paraná. O clima de Maringá 

é subtropical (com diminuição de chuvas no inverno), no qual a temperatura média 

do mês mais frio é de 18 °C e a temperatura média anual é de 21,7 °C (IBGE, 2011). 

O solo predominante é B textural argiloso, que é um horizonte mineral subsuperficial, 

com uma textura franco arenoso ou mais fina, em que houve incremento de argila 

(fração < 0,002 mm), o conteúdo de argila do horizonte B. 
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textural é maior que o do horizonte A ou E, e pode ou não ser maior que o do 

horizonte C (EMBRAPA 2013). 

No dia 09 de março de 2017, foi realizado um procedimento de amostragem 

de solo, com a finalidade de se obter seus paramentos químicos e físicos. A amostra 

foi encaminhada para a Sociedade Rural de Maringá, que disponibilizou os 

resultados e, a partir dos mesmos, foi feita a correção do solo, de acordo com as 

necessidades da cultura, conforme o manual de adubação e calagem para a cultura 

do milho do estado do Paraná (SBCS, 2017). 

Também foram observados os dados pluviométricos na cidade de Maringá, 

durante a condução do projeto. Estes foram descritos nos resultados do trabalho 

(COCAMAR, 2017). 

Para a implantação do experimento foram utilizadas sementes de milho da 

cultiva CD 3612 PW, oriundas da COODETEC. A semeadura foi realizada no dia 16 

de março de 2017, sendo que no dia anterior foi passada a semeadora apenas com 

adubo (10-15-15), na dose de 400 kg.ha-1, e, no mesmo dia, realizou-se a 

semeadura com auxílio de matraca. Foram realizadas em 32 parcelas de 3,15x5m 

(15.75m²), constituída de 7 linhas no espaçamento entre linhas de 0,45 e entre 

plantas de 0,33m (3 sementes por metro). 

Para realizar o teste de germinação, foram umedecidos quatro papéis de 

germinação, adicionando 20 sementes em cada papel e enrolados com as sementes 

dentro. Após isso, foram fechados em um saco plástico e colocados em uma 

temperatura de 25°C. A remoção destas sementes foram realizadas após oito dias 

(BRASIL, 2009). 

Para o controle da lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), realizaram-se 

duas aplicações de inseticida do grupo químico METOMIL 215g/L (21,5% m/v) e, 

também, ESPINOSADE 480g/L (48% m/v). Enquanto para o controle de percevejos 

(Dichelops furcatus e Euschistos heros), realizou-se quatro aplicações, sendo duas 

do grupo químico IMIDACLOPRIDO 100g/L (10%m/v) e duas de BETA-CIFLUTRINA 

12.5g/L (1,25%m/v). Para o controle da ferrugem comum (Puccinia polyssora), 

realizou-se uma aplicação de fungicida do grupo químico PIRACLOSTROBINA 

260g/L (26%m/v) e EPOXICONAZOL 160g/L (16%m/v). Em nível de campo, 

detectou-se a infestação de plantas invasoras como Pé de Galinha (Eleusine indica), 
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, 

Trapoeraba (Commelina benghalensis), Capim-arroz (Echinochloa crus-pavonis). 

Para o controle das plantas mencionadas, utilizou-se FOSFONOMETIL GLICINA 

480g/L (48%m/v). Outra planta invasora detectada foi o Capim-amargoso (Digitaria 

insularis L.), no qual foi eliminado manualmente por capina. Todas as aplicações 

foram realizadas com a utilização da bomba costal, com capacidade total de 20 L, 

sendo a mistura com os produtos químicos diluída proporcionalmente para a área. 

O adubo nitrogenado (uréia) foi fornecido pela Fazenda Biotec, na ordem de 

270 kg.ha-1 para a realização da aplicação em cobertura de forma manual. O 

composto orgânico foi obtido na Prefeitura Municipal de Maringá, possuindo, como 

composição, a presença de restos agroindustriais (torta de filtro, bagaço e cinzas) e 

resíduos vegetais (folhas e galhos), por vez, este já estava em processo de 

fermentação aeróbica cerca de três meses até que fosse encerrado o processo, 

consequentemente, estando pronto para uso. Foi realizado uma aplicação a lanço na 

quantidade de 270 kg.ha-1, também na cobertura. 

Para a análise química do composto, retirou-se quatro amostras casualizadas, 

as quais foram encaminhadas para o laboratório particular de análise de compostos 

orgânico. As aplicações de ambos os adubos foram feitas nos estádios V2, V4 e V6, 

utilizando a mesma dosagem para todos os tratamentos. 

A colheita foi realizada manualmente na área útil de cada subparcela, sendo 

colhidas 4 espigas com palha. Para obter a produtividade, foi realizada a debulha e 

pesagem dos grãos provindos das espigas colhidas de cada parcela, convertendo-as 

para kg.ha-1 e devidamente corrigido para 16% de umidade. 

O método é indicado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), sendo que a produtividade estimada se obtém pela seguinte expressão: 

 
Produtividade= [(NExP)/EM]/1000 

 
 

Para: NE= Número médio de espigas em 10m lineares; 

P= Peso médio de grãos por espigas corrigido para porcentagem (%) 

de umidade, obtido pela média do peso de grãos de 3 espigas 

coletadas (g); 

EM= Espaçamento entre linhas (m). 
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Para determinar a altura média das plantas, utilizou-se uma trena (escala 

graduada em metros), sendo medidas entre a superfície do solo e a folha bandeira. 

Foram escolhidas para medição 6 plantas ao acaso em cada parcela. 

A medida da altura da inserção da espiga também foi estabelecida com o 

auxílio de uma trena (escala graduada em metros). Por ocasião da colheita, a 

distância entre a superfície do solo e o ponto de inserção da espiga é uma amostra 

de 6 plantas por parcela. 

A determinação do diâmetro médio do colmo foi mensurada através do uso de 

um paquímetro, considerando o diâmetro do segundo entrenó, a partir da base da 

planta, de 6 plantas por parcela. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 

quatro repetições de cada tratamento. Os dados foram avaliados por análise de 

variância e as médias entre tratamentos comparados pelo teste Scott Knott, a 5% de 

significância (SCOTT; KNOTT, 1974). 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSÃO 

 
 

O experimento a campo teve duração de 167 dias em todos os tratamentos. 

Ao longo do ciclo da cultura foram registrados 716 mm de chuva (valor considerado 

habitual para a região). Todavia, foi feito o uso de sistema de irrigação por aspersão 

seguida de adubação nitrogenada e adubação orgânica, a fim de minimizar perdas 

pelo excesso de calor no solo (volatilização). 

Logo no início da condução do experimento, notou-se uma grande quantidade 

de percevejos na área, causando uma grande alteração na cultura agrícola do milho, 

o que resultou em um número elevado de aplicações de inseticida citados nos 

materiais e métodos. Tal excesso de aplicações ocorreu devido ao plantio realizado 

de forma tardia, atingindo o final da época de zoneamento agrícola do milho da 

região. Vale ressaltar também que todas as aplicações mencionadas tiveram como 

ponto de partida o monitoramento, levando em conta o limiar de dano econômico da 

praga em relação à cultura, sempre evitando que o mesmo fosse atingido. 
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De acordo com Gassem (1996), Cruz et. al. (1999) e Chocorosqui (2001), o 

limiar de dano econômico (LDE), da cultura do milho, é de dois percevejos por metro 

quadrado para o milho safrinha, e um percevejo por metro quadrado para safra 

verão, sendo estes dados relacionados ao custo de controle nas safras. Desse 

modo, as aplicações sempre foram baseadas a fim de evitar que o LDE fosse 

atingido. 

A seguir as tabelas de aplicações: 

 
 

Tabela 1 – Altura da planta, inserção da espiga, diâmetro do colmo e produtividade de grãos 

da cultura do milho em função das doses de nitrogênio e composto orgânico aplicados nos 

estádios V2, V4 e V6. Letras diferentes representam resultados estatisticamente diferentes, 

segundo o teste Skott-Knott a 5% de significância. 

 
 

TRATAMENTO PRODUTIVIDADE ALTURA DA INSERÇÃO DA DIÂMETRO DO 

 (Kg ha-1) PLANTA (cm) ESPIGA (cm) COLMO (cm) 

TESTEMUNHA 104,12c 224,25c 120,5a 2,412d 

N1 146,15a 238,75a 124,2a 2,672a 

N2 124,63b 233b 123a 2,655a 

N3 133,19b 232,5b 126,2a 2,68a 

C1 124,34b 228,25c 120,7a 2,55c 

C2 118,17b 230,75b 121,2a 2,512c 

C3 118,91b 226,75c 122a 2,585b 
 

 

LEGENDA: N1 – Aplicação de N no estádio V2; N2 – Aplicação de N no estádio V4; N3 – 

Aplicação de N no estádio V6; C1 – Aplicação de composto orgânico no estádio V2; C2 - 

Aplicação de composto orgânico no estádio V4; C3 - Aplicação de composto orgânico no 

estádio V6. 

 

De acordo com os resultados expressos na tabela 1, pode-se observar que, 

levando em conta a altura da planta, o tratamento N1 apresentou maior resultado, se 

diferenciando dos tratamentos N2, N3 e C1, que não se diferenciaram entre si. Os 

tratamentos C1, C3 e TESTEMUNHA apresentaram os menores resultados. Já em 
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relação à altura da inserção da espiga, notou-se que não houve diferença 

significativa dentre os tratamentos. 

As doses de N empregadas na cobertura aumentaram o tamanho das plantas. 

Embora a estatura das plantas possa favorecer seu acamamento, isso não ocorreu.               

Estatura e altura de inserção da espiga, em milho, são caracteres de natureza 

quantitativa de grande importância e estão diretamente relacionados com a 

tolerância ao acamamento. Isso ocorre porque a alta relação inserção/estatura pode 

diminuir o centro de gravidade da planta, provocando o acamamento (LI et al., 2007). 

O nitrogênio atua no crescimento vegetativo, influenciando diretamente a divisão, a 

expansão celular e o processo fotossintético, promovendo acréscimo em altura de 

planta, altura de espiga e no diâmetro de colmo (SILVA et al., 2005; FORNASIERI 

FILHO, 2007). 

A partir da tabela 1, também se pode observar que, levando em conta o 

diâmetro do colmo, os tratamentos que foram submetidos à cobertura de nitrogênio 

(N1, N2, N3) apresentaram os melhores resultados, se diferenciando do tratamento 

C3 e ainda mais dos tratamentos C1, C2 e TESTEMUNHA, que apresentaram os 

menores resultados. O colmo funciona como estrutura de reserva. Assim, maiores 

diâmetros de colmos, normalmente, se correlacionam com maiores produtividades 

de grãos. Mar et al. (2003) e Souza e Soratto (2006). 

Por fim, pôde-se observar que os tratamentos que foram submetidos à 

cobertura de N apresentaram os melhores resultados em comparação com os 

demais. 

O nitrogênio é um dos nutrientes que proporcionam os efeitos mais visíveis no 

aumento da produção de grãos na cultura do milho, como constituinte de moléculas 

de proteínas, enzimas, coenzimas, ácidos nucléicos e citocromos, além de sua 

importante função como integrante da molécula de clorofila (BULL, 1993). 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
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A partir dos resultados expostos na tabela de aplicação, foi possível concluir 

que os objetivos do presente trabalho foram alcançados, visto que foram 

averiguadas as respostas produtivas entre as aplicações dos diferentes adubos, 

observando-se uma melhor produtividade na adubação nitrogenada em cobertura, 

em relação à adubação orgânica, 

Embora exista a possibilidade de outras pesquisas alcançarem outros 

resultados ao longo do tempo e com outros métodos de exploração/pesquisa, 

percebe-se ainda que o adubo orgânico mostrou notória eficácia em comparação 

com a testemunha. Este resultado acontece devido às propriedades do N, que 

compõe importantes moléculas, biocatalizadores, entre outros compostos 

imprescindíveis para o desenvolvimento da planta, influenciando diretamente nas 

características agronômicas e na produtividade da cultura. 
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