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RESUMO 

  
PANISON, Fernando. Época e parcelamento da cobertura nitrogenada como 
estratégias para potencializar o rendimento de híbridos de milho. 2017. 141 f. 
Tese (Doutorado em Produção Vegetal - Áreas: Ciências Agrárias e Agronomia) – 
Universidade do Estado de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em 
Produção Vegetal, Lages, 2017. 
 
A aplicação de nitrogênio no correto estádio fenológico do milho pode otimizar a 
eficiência de uso do N e a produção de grãos. Como os híbridos modernos têm alta 
capacidade de absorver nitrogênio durante o enchimento de grãos. Esperasse que a 
aplicação de parte do nitrogênio na floração possa ser uma estratégia para 
potencializar o rendimento de grãos.  Objetivou-se avaliar o efeito da época de 
realização da cobertura nitrogenada sobre o desempenho agronômico e o acúmulo 
de biomassa após a floração de híbridos de milho com ciclos contrastantes. O 
experimento foi implantado em Lages, SC, durante os anos agrícolas de 2014/2015 
e 2015/2016. Utilizou-se o delineamento de blocos ao acaso, dispostos em parcelas 
subdivididas. Na parcela principal foram testados dois híbridos: P1680YH (hiper-
precoce) e P30F53YH (precoce). Nas subparcelas foram avaliadas seis épocas de 
aplicação do nitrogênio em cobertura: testemunha sem N, todo N aplicado em V5, 
todo o N aplicado em V10, ½ do N em V5 e ½ em V10, 1/3 em V5, 1/3 em V10 e 1/3 
em VT e todo N em VT. A dose de N foi de 300 kg h-1 na forma de ureia. O ensaio foi 
implantado em 22/10/2014 e 15/10/2015, com densidade de 90.000 pl ha-1 e 
espaçamento entre linhas de 0,7 m. No primeiro capitulo avaliaram-se o rendimento 
de grãos, seus componentes. No segundo capítulo caracterizou-se o acúmulo de 
massa seca nas diferentes partes da planta, a área foliar e o teor relativo de clorofila 
durante o período de enchimento de grãos. Os dados obtidos foram submetidos à 
análise de variância (p<0,05) e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey. 
Os dados quantitativos referentes ao acúmulo de massa seca foram avaliados 
através de análise de regressão polinomial.  O parcelamento da adubação 
nitrogenada em três vezes, com a aplicação de parte no pendoamento, apresentou 
menor área foliar na floração e durante o período de enchimento de grãos, em 
relação a aplicação feita integralmente em V5 ou V10. O rendimento de grãos variou 
de 6.422 kg ha-1 a 15.420 kg ha-1 e não diferiu entre os tratamentos com aplicação 
integral de N em V5 e V10 ou parcelada em V5-V10 e 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT. A 
época de aplicação do nitrogênio integralmente em VT interferiu negativamente no 
rendimento de grãos. O híbrido P30F53YH foi mais produtivo do que o P1680YH, 
independentemente da época de aplicação do N. A eficiência de uso do N foi inferior 
a 27 kg de grãos por kg de N aplicado em todos os tratamentos sendo semelhante 
nos tratamentos com aplicação integral de N nos estádios iniciais da cultura ou 
parcelada em duas e três vezes. A aplicação de parte do N em VT não aumentou 
significativamente as taxas de acúmulo de massa seca nos grãos durante o período 
de enchimento, em relação a aplicação integral em V5 e V10. O parcelamento da 
adubação nitrogenada de cobertura em três vezes e a aplicação de 1/3 da dose no 
pendoamento não foram estratégias eficientes para aumentar o rendimento e a 
eficiência de uso do N do milho, independentemente do ciclo do híbrido.  
 

Palavras-chave: Zea mays. Estádio fenológico. Fitomassa. Nitrogênio. Rendimento 
de grãos  



 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

PANISON, Fernando. Time and splitting of nitrogen side-dress as strategies to 
optimize maize hybrids yield 2017. 141 p. Tese (Doutorado em Produção Vegetal-
Áreas: Ciências Agrárias e Agronomia)–Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal, Lages, 2017. 
 
The growth stage of maize to carry out nitrogen fertilization is important to optimize 
the efficiency of nitrogen use to grain production. However, the hybrids currently 
grown have high capacity to uptake nitrogen during grain filling. This behavior 
suggests that a nitrogen fertilization at the crop flowering may be a useful strategy to 
maximize grain yield. This work was carried out aiming to evaluate the effect of timing 
of nitrogen side-dress fertilization on the agronomic performance and dry mass 
accumulation after flowering of maize hybrids with contrasting growth cycles. The 
experiment was set in Lages, SC, during the growing seasons of 2014/2015 and 
2015/2016. A randomized block design, arranged in split plots was used. Two 
hybrids were tested in the main plots: P1680YH (hyper-early) and P30F53YH (early). 
Six nitrogen application times were assessed in the split plots: control (without N), full 
N rate applied at V5, full N rate applied at V10,  ½ N rate applied at V5 and ½ at V10, 
1/3 N rate applied at V5, 1/3 at V10 and 1/3 at VT and all N rate applied at VT. 
Nitrogen rate was 300 kg of N ha-1. Urea as used as the nitrogen source. The 
experiment was sown in 10/22/2014 and 10/15/2015, with a density of 90,000 pl ha-

1and a row spacing of 0,7m.  In the first chapter, grain yield, yield components and 
other agronomic traits were evaluated. In the second chapter, dry mass accumulation 
at different plant parts, leaf area and leaf index relative chlorophyll content during 
grain filling were determined at silking and 14, 28, 42, 56 and 70 days after silking. 
The data were submitted to a variance analysis using the F test (p <0.05). When F 
values were significant, the treatment averages were compared by the Tukey’s test. 
The quantitative data related to dry mass accumulation were assessed by a 
polynomial regression analysis. The splitting of nitrogen fertilization in three times, 
side-dressing 1/3 of N rate at tasseling, did not enhance leaf area at flowering and 
during grain filling, in relation to the fertilizations performed integrally in V5 and V10. 
Grain yield ranged from 6,422 kg ha-1 to 15,420 kg ha-1 and did not differ among 
treatments with the whole N fertilization at V5, V10 or split in V5 + V10 and V5 + V10 
+ VT. The time of nitrogen fertilization only interfered negatively with grain yield when 
the nutrient was fully applied at VT. The hybrid P30F53YH was more productive than 
P1680YH, regardless of the time nitrogen was side-dressed. Nitrogen efficiency use 
was lower than 27 kg of grains per kg of N in all plots and it was similar in treatments 
with full N fertilization during the crop early stages or divided in two or three times. 
Supplying 1/3 of N rate at VT did not enhance significantly the rates of kernel dry 
mass accumulation during grain filling, when compared to the entire application in V5 
ant V10. Therefore, splitting nitrogen fertilization in three times and supplying 1/3 of N 
rate at tasseling were not efficient strategies to increase grain yield and nitrogen 
efficiency use of maize, regardless of hybrid growth cycle.  
  
Key-words: Zea mays. Growth stage. Dry mass. Nitrogen. Grain yield. 
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1  INTRODUÇÃO GERAL 
 

O milho (Zea mays L.) é uma monocotiledônea da família Poaceae, gênero 

Zea, espécie Zea mays L. Ele possivelmente tem origem no México, América Central 

ou Sudoeste dos Estados Unidos (FANCELLI; DOURADO NETO, 2004). Sua 

domesticação partiu do teosinto e ocorreu há, aproximadamente, 10 mil anos atrás 

na América Central. Após a domesticação, disseminou as sementes nos diferentes 

continentes, tornando-se um produto com grande importância para a cadeia 

produtiva e alimentícia.  

A seleção visual no campo, considerando características como produtividade, 

resistência a doenças e capacidade de adaptação promoveu a domesticação do 

milho realizada pelo homem, gerando diversidade genética e dando origem às 

cultivares hoje conhecidas, permitindo a planta adaptar-se numa ampla variação de 

clima e solo.  

O grão é basicamente composto por carboidratos, proteínas, lipídios, minerais 

e vitaminas (FORNASIERI-FILHO, 2007). Seu alto valor energético faz com que o 

milho seja o cereal mais utilizado para alimentação animal, como constituinte 

principal de rações e também para alimentação humana como amido, óleo, farinhas, 

entre outros derivados (PONCIANO et al., 2003), ou “in natura”. Todos esses 

aspectos geram alta demanda de grãos no mercado, proporcionando pontos 

positivos para a cultura, por apresentar elevada produtividade de grãos. 

Os Estados Unidos da América (EUA) são os maiores produtores do grão no 

mundo. Na safra 2016/17, o país colheu 384,78 milhões t ha-1 do cereal (USDA, 

2017). O Brasil encontra-se na terceira posição do ranking, com produção estimada 

em 93,2 milhões t ha-1 para a safra 2016/17 (CONAB, 2017).  

Apesar de ser um dos grandes produtores mundiais, a produtividade média 

brasileira está em 5,4 t ha-1. Esta produtividade é baixa quando comparada com os 

rendimentos obtidos nos Estados Unidos. Um dos fatores que oneram a produção 

brasileira é a variação de produtividade registrada entre as áreas produtoras, 

mostrando resultados inferiores aos que são alcançados em condições 

experimentais, nas quais já foram reportados valores superiores a 18 t ha-1 

(SCHMITT et al. 2012), os quais evidenciam que o Brasil tem possibilidades de 

aumentar bastante a produtividade. 
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Em regiões nas quais os produtores utilizam técnicas eficientes é possível 

atingir produtividades altas, permitindo à cultura expressar seu potencial produtivo 

(OKUMURA et al., 2011). Para que isso ocorra, o milho deve ser cultivado em locais 

aos quais está adaptado, sem restrições hídricas, com controle eficiente de doenças 

e pragas, sem limitações de nutrientes (ARGENTA et al., 2003).  Isso tem sido 

garantido pela adaptação de cultivares às mais variadas situações de clima e solo, 

pela genética, pelo manejo dos solos cultivados e, também, pela realização de 

práticas agrícolas, como uso de quantidades substanciais de fertilizantes 

nitrogenados.  

A lacuna existente entre a produtividade média de milho brasileira e os 

rendimentos registrados em condições experimentais pode ser atribuída a vários 

motivos, tais como o uso de genótipos com baixo potencial de rendimento de grãos 

ou não adaptados à região de cultivo, épocas de semeadura impróprias, escolha 

inadequada de arranjos de plantas, aplicação de baixas doses de fertilizantes, 

principalmente os nitrogenados, e época inadequada de aplicação do N. Nessa 

situação, também é necessário tomar alguns cuidados, pois o suprimento em 

excesso do fertilizante pode causar contaminação ambiental, comprometer a 

produtividade e elevar os custos da lavoura (OKUMURA et al., 2011). 

 O nitrogênio apresenta destaque entre os nutrientes aplicados na cultura, 

devido a sua complexa dinâmica no sistema solo-planta-atmosfera e por ser o 

elemento exigido em maior quantidade pelo milho. Assim, o N é indispensável para 

atingir altas produtividades na agricultura tecnificada (LATIRI-SOUKI et al., 1988). 

Pesquisas realizadas por Coelho (2004) e Lemaire; Gastal (1997) mostraram que 

quando o solo está com todos os nutrientes em equilíbrio, a aplicação de nitrogênio 

promove incrementos significativos na produtividade. 

A adubação nitrogenada é uma das práticas culturais que mais eleva os 

custos de produção, geralmente ultrapassando os outros nutrientes aplicados na 

relação custo-benefício. O nitrogênio atua em muitos componentes da célula 

vegetal, participando dos processos de divisão e expansão celular. A falta desse 

nutriente no solo compromete o desenvolvimento da área foliar, a taxa de 

fotossíntese e o crescimento do sistema radicular (SANGOI et al., 2016). A 

deficiência de N interfere em diversas características relacionadas ao crescimento e 

desenvolvimento do milho, resultando em menor estatura de planta (DAVIDE, 1967), 

peso de grão (MELGAR et al., 1991), comprimento de espigas (BALKO; RUSSEL, 



31 

 

 

1980) e diâmetro de colmo (PEREIRA FILHO, 1977), que fica fino e fibroso, 

aumentando a suscetibilidade à quebra de plantas (SANGOI et al., 2016).   

Os sintomas de deficiência do nitrogênio são visíveis nas folhas mais jovens 

da planta, que apresentam coloração verde pálida. Nas folhas mais velhas ocorrem 

áreas cloróticas que evoluem da extremidade em direção ao centro da folha. O 

nutriente é móvel na planta. Assim, quando há deficiência de nitrogênio, o 

deslocamento do N passa das folhas mais velhas para suprir a necessidade das 

mais novas, aumentando o número de folhas amarelecidas e senescidas do terço 

inferior do dossel. Portanto, plantas com suprimento limitado de nitrogênio 

apresentam baixo peso dos grãos e espigas menores, devido à má formação dos 

grãos na extremidade da espiga, comprometendo o potencial produtivo da cultura 

(SANGOI et al., 2016). 

Durante o ciclo da cultura ocorre variação na absorção do N. Ela é baixa logo 

após a emergência e aumenta com o avanço dos estádios fenológicos, atingindo um 

pico que vai da DPF até o florescimento. Dessa forma, preconiza-se que uma 

pequena porção da dose total de N (10 a 20%) seja aplicada no momento da 

semeadura e a maior parte em cobertura, parcelada em uma ou duas vezes 

(OKUMURA et al., 2011). Uma forma de avaliar a variação de absorção do 

nitrogênio é através da eficiência do uso do nitrogênio, que é definida como o quanto 

é produzido de grãos por unidade de nitrogênio aplicada durante o ciclo. Isso 

possibilita definir estratégias de manejo do nutriente que visem melhorar sua 

absorção e conversão em maior produtividade (CIAMPITTI; VYN 2011), diminuindo 

os impactos ambientais e os custos da lavoura (CASSMAN et al., 2003).  

O nitrogênio é o nutriente mineral extraído em maior quantidade do solo pelo 

milho. Sua deficiência influencia diretamente a produtividade de grãos.  A planta 

requer, aproximadamente, 28 kg de N para cada tonelada de grão produzidos 

(CANTARELLA, 2007), sendo que 60% do nitrogênio absorvido são exportados 

pelos grãos. Desta forma, são necessárias altas doses de N para alcançar 

produtividades elevadas.  

No sul do Brasil, são observados alguns critérios para recomendar a 

adubação nitrogenada, tais como a porcentagem de matéria orgânica no solo, a 

cultura antecedente, a quantidade de fitomassa por ela produzida e a expectativa de 

rendimento (AMADO et al., 2002). As doses aplicadas podem variar de 0 a 300 kg 

ha-1, devendo-se aplicar de 10 a 40 kg ha-1 na semeadura e o restante em cobertura 
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(CQFS-RS/SC, 2016). Os resultados encontrados no Brasil, visando identificar o 

momento ideal de aplicação do N na cultura do milho, são altamente variáveis. Eles 

dependem de uma série de características, como condições climáticas, tipo de 

fertilizante, do solo e época de semeadura (SANGOI et al., 2007). 

A época de aplicação do fertilizante nitrogenado é uma prática de manejo de 

fundamental importância na cultura do milho, pois o nitrogênio é um nutriente 

passível de perdas devido à alta mobilidade no solo. Sua disponibilidade no sistema 

solo-planta está associada a processos que podem diminuir o N disponível para 

absorção pelas plantas nos estádios em que as exigências são maiores. 

A aplicação do N no solo passa por variações complexas que comprometem a 

disponibilidade para as plantas. Segundo Saiz-Fernandez et al. (2015), o 

aproveitamento do nitrogenado aplicado nos fertilizantes minerais não ultrapassa 

50%. O restante sofre reações que ocasionam perdas do nutriente ou fazem com 

que o mesmo fique indisponível para a absorção. Entre as reações que ocorrem com 

o nitrogênio estão a mineralização/imobilização, lixiviação e volatilização. 

Na mineralização, ocorre a conversão biológica do N orgânico em N mineral 

(NH4
+ e NO3

-) através de fungos e bactérias.  Na imobilização, o processo é inverso, 

transformando o N mineral para N orgânico. Nesse processo, os resíduos vegetais 

com relação carbono/ nitrogênio alta promovem a imobilização do nitrogênio. A 

lixiviação é a perda do nitrato através do movimento vertical nas camadas do solo, 

chegando a profundidades abaixo do limite das raízes das plantas. Essa reação 

normalmente ocorre em áreas que receberam chuvas em altos volumes, que 

percolam no solo e carregam juntamente o ânion NO3
- para camadas profundas. A 

volatilização de amônia é a principal reação que diminui a eficiência do nitrogênio 

aplicado ao solo, principalmente quando a fonte utilizada é a ureia. O processo 

envolve a perda de N na forma gasosa, sendo mais acentuado em solos alcalinos. 

Ao aplicar a ureia em cobertura, ela rapidamente é hidrolisada pela enzima uréase, 

formando carbonato de amônio e após, passando para amônia, elevando o pH ao 

redor do grânulo do fertilizante. Com isso, o amônio passa a se transformar em 

amônia, que é um gás facilmente perdido para a atmosfera (SANGOI et al., 2016).  

As recomendações atuais da aplicação do nitrogênio no milho indicam que 

este nutriente deve ser aplicado até, no máximo, V10. As fertilizações nitrogenadas 

realizadas após esse estádio promovem menor efeito sobre os componentes de 

rendimento. Por outro lado, algumas mudanças importantes ocorreram no sistema 
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de produção de milho nos últimos anos. Entre elas destacam-se o maior potencial 

produtivo e a maior precocidade dos híbridos utilizados atualmente. Estas mudanças 

trouxeram novos desafios referentes à época de aplicação do fertilizante 

nitrogenado. 

Recentemente, trabalhos de pesquisa realizados por Kosgey et al. (2013), 

Bruin; Butzen (2014), Ning et al. (2014) e Ciampitti; Vyn (2013) mostraram que os 

híbridos modernos continuaram a absorver e remobilizar nitrogênio após o 

florescimento. Dessa forma, o fornecimento de N durante todo o ciclo da cultura é 

fundamental para maximizar o rendimento. Os híbridos atuais remobilizam, 

aproximadamente, 63% do N necessário para seu ciclo até R1.  O restante é 

absorvido entre os estádios R1 a R6. Em áreas de alto manejo, somente 38% do N é 

remobilizado do tecido vegetativo (a partir de folhas, caules) para o enchimento de 

grãos, o restante é absorvido do solo (BRUIN; BUTZEN, 2014). 

Os híbridos mais antigos cultivados no século passado acumulavam 

nitrogênio até o florescimento. A partir desse estádio, eles translocavam a maior 

parte do N para os grãos durante o período reprodutivo. Já nos híbridos mais novos, 

cultivados atualmente, o acúmulo de nitrogênio se estende durante o período 

reprodutivo e só uma fração é remobilizada para os grãos, necessitando de 

absorção de nitrogênio via solo (CIAMPITTI; VYN 2013; NING et al., 2014).  

Em alguns híbridos mais recentes, estudos comprovaram que a remobilização 

do nitrogênio das partes vegetativas para os grãos não ocorreu  logo após o 

espigamento (R1), mas no meio do enchimento de grãos, aproximadamente no 

estádio R3 (grãos leitosos), demonstrando que esses materiais apresentam maior 

força de dreno, retardando o início da remobilização (CIAMPITTI; VYN 2013). 

Isso demonstra que uma aplicação tardia de N quando a cultura se encontra 

no florescimento pode ser importante para potencializar o rendimento de grãos. Esta 

tendência se acentua quando se utilizam doses elevadas de N, almejando altas 

produtividades. Nestes casos, a aplicação de todo o fertilizante nitrogenado nas 

fases iniciais do ciclo da cultura pode aumentar as perdas, trazendo riscos ao meio 

ambiente e comprometendo a produtividade da cultura. 

Os riscos ambientais causados por altas doses de nitrogênio aplicadas ao 

solo podem caracterizar a contaminação dos sistemas devido, principalmente, a 

lixiviação do nitrato, erosão e produção de óxido nitroso. O fertilizante nitrogenado 

ao entrar em contato com o solo, ocorre reação química em que bactérias, 
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principalmente as do gênero Pseudomonas liberam óxido nitroso (N2O), um 

poderoso gás de efeito estufa com maior potencial que dióxido de carbono (CO2). A 

erosão é outro fator importante que determina perdas do nutriente. A intensidade de 

perdas dependerá da quantidade de chuva em determinado período e a capacidade 

de infiltração do solo. Em altas doses de nitrogênio, o escorrimento superficial de 

águas pluviais, poderá carregar o nitrogênio e arrasta-lo, contaminando rios, lagos e 

nascentes. O nitrato é o nutriente de fácil mobilização no perfil do solo, sendo que 

em altas concentrações não são totalmente aproveitadas pelas plantas, ficando 

sujeito a perdas por lixiviação e ocasionando contaminação de lenções freáticos. 

No Brasil são escassas as informações disponíveis sobre a viabilidade técnica 

e econômica de aplicar uma parte do nitrogênio em cobertura na floração da cultura, 

como uma ferramenta para alavancar a sua produtividade. Assim, o trabalho poderá 

fornecer estratégias de manejo que reduzam as perdas de nitrogênio ocasionadas 

pelas altas quantidades aplicadas no início do ciclo, identificando híbridos que 

respondam a adubação tardia e contribuindo para aumentar a eficiência do processo 

produtivo. 

Atualmente no mercado brasileiro, o produtor possui a seu dispor um número 

elevado de diferentes híbridos de milho para o plantio. Entre estes, há variação 

também no ciclo desses materiais, que vai de tardios a mais precoce.  Segundo os 

estudos, o maior parcelamento do nitrogênio traria maior vantagem para híbridos de 

ciclo mais precoces, devido o menor tempo de absorção do nitrogênio, apresentando 

absorção mais homogênea do nutriente tanto no período vegetativo como 

reprodutivo. Outro fator, está atrelado a maior demanda de nitrogênio, em que, 

quando comparado híbridos mais antigos e híbridos modernos, estes lançados nos 

últimos anos possui maior necessidade de nitrogênio durante todo o ciclo 

Este trabalho foi concebido com base em duas hipóteses: a) a aplicação de 

uma parte da adubação nitrogenada de cobertura no pendoamento é uma estratégia 

de manejo que potencializa o rendimento de grãos do milho; b) os híbridos de milho 

apresentam respostas distintas à época de aplicação do nitrogênio em cobertura.    

O trabalho objetivou avaliar o efeito da época de realização da cobertura 

nitrogenada sobre o desempenho agronômico e o acúmulo de biomassa após a 

floração de híbridos de milho com ciclos contrastantes. 

 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1294-aquecimento-global-o-perigo-se-tornou-real.html
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2  DESEMPENHO AGRONÔMICO DE HÍBRIDOS DE MILHO SUBMETIDOS A 
ADUBAÇÃO NITROGENADA DE COBERTURA EM DIFERENTES ESTÁDIOS 
FENOLÓGICOS 
 

2.1  RESUMO 
 
Atualmente, recomenda-se que a maior parte do fertilizante nitrogenado seja 
aplicada em cobertura quando o milho tem de quatro (V4) a oito (V8) folhas 
expandidas. No entanto, trabalhos recentes mostraram que os híbridos 
contemporâneos absorvem grande quantidade de nitrogênio durante o enchimento 
de grãos. Isto indica que uma adubação nitrogenada tardia, feita na floração da 
cultura, pode ser importante para otimizar seu desempenho agronômico. Este 
trabalho foi conduzido objetivando avaliar o efeito da época de realização da 
cobertura nitrogenada sobre o desempenho agronômico de híbridos de milho com 
ciclos contrastantes.  O experimento foi implantado em Lages, SC, durante os anos 
agrícolas de 2014/2015 e 2015/2016, no delineamento de blocos ao acaso, 
dispostos em parcelas subdivididas. Na parcela principal foram testados dois 
híbridos: P1680YH (hiperprecoce) e P30F53YH (precoce). Nas subparcelas foram 
avaliadas seis épocas de aplicação do nitrogênio em cobertura: testemunha sem N, 
todo N aplicado em V5, todo o N aplicado em V10, ½ do N em V5 e ½ em V10, 1/3 
em V5, 1/3 em V10 e 1/3 em VT e todo N em VT. A dose de N foi de 300 kg ha e a 
fonte foi ureia. Foram avaliadas o número de folhas totais verdes e senescidas, 
rendimento de grãos e componentes, e eficiência do uso do nitrogênio. A aplicação 
de nitrogênio numa única vez nos estádios iniciais ou parcelado até o pendoamento 
não influenciou o número de folhas totais, verdes e senescidas no espigamento da 
cultura. O rendimento de grãos variou de 6.422 a 15.426 kg ha-1 em 2014/2015 e de 
9.283 a 14.986 kg ha-1, em 2015/2016. As fertilizações realizadas em uma única vez 
nos estádios iniciais ou parcelada até VT apresentaram rendimentos de grãos, 
número de espigas por planta, de grãos por espiga e massa de 1.000 grãos 
semelhantes.  A aplicação de todo o nitrogênio em VT proporcionou maior 
rendimento de grãos que o tratamento sem N. O híbrido P30F53YH foi mais 
produtivo que o P1680YH, independentemente da época de realização da cobertura 
nitrogenada. A aplicação de uma parte do nitrogênio no pendoamento não foi uma 
estratégia efetiva para aumentar o rendimento de grãos e a eficiência de uso do N 
dos híbridos P1680YH e P30F53YH. 
 
Palavras-chave: Zea mays. Estádio fenológico. Cultivar. Nitrogênio. Rendimento de 
grãos.  
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2.2  ABSTRACT 
 
Nowadays it is recommended that the major part of nitrogen fertilization is side-
dressed when maize has four to eight expanded leaves. Nonetheless, recent works 
have shown that modern hybrids take up high amounts of nitrogen during grain filling. 
This indicates that a late nitrogen fertilization, carried out at the crop flowering, may 
be important to optimize maize agronomic performance. This work was carried out 
aiming to evaluate the effect of nitrogen side-dress timing on the agronomic 
performance of maize hybrids with contrasting growth cycle. The experiment was set 
in Lages, SC, during the growing seasons of 2014/2015 and 2015/2016. A 
randomized block design, arranged in split plots was used. Two hybrids were tested 
in the main plots: P1680YH (hyper-early) and P30F53YH (early). Six nitrogen 
application times were assessed in the split plots: control (without N), full N rate 
applied at V5, full N rate applied at V10, ½ N rate applied at V5 and ½ at V10, 1/3 N 
rate applied at V5, 1/3 at V10 and 1/3 at VT and all N rate applied at VT. Nitrogen 
rate was 300 kg of N ha-1. Urea as used as the nitrogen source.  The total number of 
green and senesced leaves at silking, grain yield and its components, and the 
efficiency of nitrogen use were determined. Nitrogen fertilization in one single 
operation carried out during the crop early stages or split in three times up to 
tasseling did not change the total number of green and senesced leaves of the crop 
at silking. Grain yield ranged from 6,422 to 15,426 kg ha-1 in 2014/2015 and from 
9,283 to 14,986 15,426 kg ha-1 in 2015/2016. Nitrogen side-dresses performed one 
single time or split in three growth stages had similar grain yield, number of ears per 
plant, kernels per ear and 1,000 grain dry mass. The treatment where the whole 
nitrogen was applied at VT presented greater grain yield than the control. The hybrid 
P30F53YH was more productive than P1680YH, regardless of nitrogen fertilization 
time. The application of part of nitrogen fertilization at tasseling was not a useful 
strategy to increase grain yield and nitrogen efficiency use of maize hybrids 
P30F53YH and P1680YH.  
 
Key-words: Zea mays. Growth stage. Cultivar. Nitrogen. Grain yield. 
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2.3  INTRODUÇÃO 
 

O milho é uma cultura de alto potencial produtivo, ultrapassando 17 t ha-1 de 

grãos. Isso foi confirmado com valores alcançados em condições experimentais, 

demonstrando que podem ser atingidos tetos de 18,6 t ha-1 (SCHMITT et al., 2012) e 

17,4 t ha-1 (MENEGATI et al., 2012). Porém, esta não é a realidade na maior parte 

das propriedades brasileiras pois, na média nacional, os rendimentos são de, 

aproximadamente, 5 t ha-1, situando-se bem abaixo do potencial produtivo da cultura 

e da média dos principais países produtores do grãos, como os EUA que 

apresentam produtividades que superam 10 t ha-1 (USDA, 2017). 

Duas características que contribuem para limitar o rendimento, são o uso de 

baixas doses de nitrogênio e as aplicações de N em estádios fenológicos que não 

condizem com o momento de maior demanda pelas plantas. Portanto, o suprimento 

inadequado de nitrogênio é um dos principais fatores que acabam limitando altos 

rendimentos da cultura do milho. O nitrogênio é primordial porque faz parte da 

constituição de moléculas de proteínas, enzimas, coenzimas, ácidos nucléicos, 

citocromos e clorofila, além de participar na divisão celular (BULL, 1993). 

O nitrogênio é absorvido pelas plantas da solução do solo, principalmente por 

fluxo de massa, na forma de íons de nitrato ou amônio (VARGAS, 2010).  O milho 

não possui afinidade diferencial na absorção destes dois íons. A escolha se dá por 

aquele que estiver presente em maior concentração na solução do solo. No entanto, 

a forma mais absorvida de nitrogênio pelas plantas é o nitrato, por ser mais 

abundante do que o NH+
4, devido à rápida oxidação do amônio pelas bactérias 

nitrificantes do solo. 

A fonte de nitrogênio mineral mais utilizada na agricultura brasileira é a ureia. 

Ela tem como vantagem a elevada concentração de N (em torno de 45%), sendo 

considerada a fonte mais barata para aplicação nas lavouras. Porém, o potencial de 

perda de amônia por volatilização é maior quando se utiliza a ureia (FONTOURA; 

BAYER, 2010). A aplicação do fertilizante em superfície e sem incorporação é o 

método mais utilizado na agricultura, devido ao maior rendimento operacional e 

menor custo. Nesse sistema, a fertilização pode ser passível de perdas e dependerá 

das condições edafoclimáticas. 

Com o incremento nas doses de nitrogênio aplicadas à cultura do milho para 

que sejam alcançadas altas produtividades, há necessidade de identificar técnicas 
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de manejo da aplicação aperfeiçoadas para evitar perdas e otimizar os custos por 

unidade de N aplicado ao solo. 

O parcelamento da adubação nitrogenada é a estratégia mais utilizada para 

minimizar as perdas do nitrogênio em lavouras que objetivam altos tetos produtivos, 

sincronizando as aplicações com o período de alta demanda de nutrientes 

(CANTARELLA; MARCELINO 2008). Em solos com alto teor de argila e doses de 

até 120 kg ha-1, pode-se fazer a cobertura nitrogenada numa única vez, pois as 

perdas de N são baixas (FOUNTOURA; BAYER, 2009).  

Já para Fancelli; Dourado Neto (2000), doses que ultrapassam 100 kg ha-1 

devem ser parceladas em dois estádios da cultura, principalmente em solos 

arenosos. Por outro lado, quando se parcela a fertilização nitrogenada aumenta os 

custos com operações mecanizadas. Portanto, é necessário avaliar a viabilidade 

técnica e econômica do fracionamento das aplicações de nitrogênio. 

O momento ideal de aplicação do N deve ser definido em função dos estádios 

fenológicos da cultura, que indicam as fases em que há maior necessidade de 

nitrogênio. Quando a cultura apresenta de quatro a seis folhas expandidas, é um 

momento adequado para realizar a primeira cobertura nitrogenada, pois as plantas 

diferenciam o meristema apical num primórdio floral e definem o número de folhas 

no colmo principal (FORNASIERI FILHO, 2007).  A deficiência de nitrogênio nessa 

fase pode afetar o número de espigas que serão diferenciadas (FANCELLI; 

DOURADO NETO, 2004). Entre os estádios V8 e V10, a aplicação de nitrogênio é 

justificada por influenciar na definição do número de fileiras que a espiga 

apresentará e também pelo início do aumento da taxa de crescimento das espigas e 

a expansão das raízes das plantas, aumentando a absorção de N (FORNASIERI 

FILHO, 2007).  

Até o final do século passado, acreditava-se que aplicações tardias de N, 

feitas próximas da floração da cultura, não deveriam ser feitas devido à pequena 

capacidade de absorção do nutriente após o pendoamento (SANGOI et al., 2016). 

No entanto, experimentos realizados por Silva et al. (2005b), na região da 

Depressão Central do Rio Grande do Sul, mostraram que aplicações tardias do 

nitrogênio, em estádios de pendoamento e espigamento, proporcionaram respostas 

positivas na produtividade de grãos.  

Mais recentemente, Ciampitti; Vyn (2013) constataram que os híbridos 

modernos absorvem 29% a mais de nitrogênio após o florescimento do que os 
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híbridos mais antigos. O mesmo comportamento foi documentado por Haegele 

(2013), que comparou os híbridos na década de 1970 com os atuais e observou que 

os híbridos recentes acumularam 40% a mais N no período pós-florescimento e 

ainda absorveram 8,96 kg a mais em todo o ciclo. 

Os híbridos mais novos possuem diferentes padrões de uso do N para o 

enchimento de grãos, necessitando de quantidades superiores de N após a floração 

para contribuir no enchimento de grãos. Uma característica importante que pode 

estar envolvida na dinâmica de absorção do nitrogênio, é a duração do ciclo. A 

tendência dos programas de melhoramento de acentuar a precocidade e associá-la 

ao incremento na produtividade pode ter contribuído para uma absorção mais 

homogênea do nitrogênio tanto na fase vegetativa quanto durante o enchimento de 

grãos (SILVA et al., 2005b).  

O planejamento da aplicação de N nos períodos de maior demanda da cultura 

é essencial para potencializar a produtividade e diminuir os custos com a aplicação 

nitrogenada. Vários fatores devem ser levados em consideração, como precipitação, 

híbridos, tipo de solo, entre outros. Deve-se ainda considerar os problemas 

ambientais que podem ocorrer com aplicações indevidas de nitrogênio. 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito da época de aplicação do 

nitrogênio em cobertura sobre o desempenho agronômico de híbridos de milho com 

ciclos contrastantes. 

 

2.4  MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no município de Lages, estado de Santa 

Catarina, nos anos agrícolas de 2014/15 e 2015/16. A área experimental fica 

localizada no distrito de Santa Terezinha do Salto, a 20 km da cidade de Lages, no 

Planalto Sul de Santa Catarina. As suas coordenadas geográficas são 27º50’35” de 

latitude Sul, 50º02’45” de longitude oeste e altitude de 849 metros. De acordo com a 

classificação de Köppen, o clima da região é do tipo Cfb, mesotérmico, com verões 

brandos, temperaturas médias do mês mais quente inferiores a 22ºC e precipitações 

pluviais bem distribuídas. 

Em meados de maio de cada safra agrícola foi implantada uma cobertura de 

solo no inverno, utilizando 80 kg ha-1 de sementes de aveia preta (Avena strigosa, 
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Scheib). A dessecação da cobertura de inverno foi feita no final do mês de setembro, 

utilizando-se o herbicida glifosate, na dose de 1.400 g i.a. ha-1. 

A área experimental não recebe calcário a pelo menos 4 anos, sendo maneja 

sempre em sistema de monocultura, com implantação da cultura de aveia preta no 

inverno e milho no verão. O local é usado apenas para fins experimentais, dessa 

forma, não está sujeito a compactação por animais ou trafego de máquinas. A 

semeadura da aveia preta é realizada com o uso de grade niveladora. Em todas as 

safras a adubação é feita totalmente em superfície, sem incorporação. O solo 

classificado como Nitossolo Vermelho Distrófico típico (EMBRAPA, 2006). A análise 

das características químicas do solo foi realizada na camada arável (0 a 20 cm), 

durante o mês de agosto de cada safra agrícola, e os valores obtidos estão descritos 

na Tabela 1. 

Tabela 1 -  Características químicas do solo da área experimental nos anos 
agrícolas 2014/15 e 2015/16. Lages, SC. 

Camada  Argila  pH  Índice  MO P  K  Ca  Mg Al  CTC  

cm (%) H₂0 SMP g kg
-1

 mg dm
-3

 ---------cmolc dm
-3

---- 

Safra 2014/15
1/
 

0 - 20 56,0 5,2 5,7 60,0 4,4 186,0 5,79 2,47 0,2 8,94 

Safra 2015/16
2/
 

0 - 20 53,0 5,1 5,2 50,0 5,0 195,0 7,0 2,45 0,3 20,8 

1/Análises realizadas pelos laboratórios do Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do 
Estado de Santa Catarina. 2/Campus Aproximado de Campos Novos da Universidade do Oeste de 
Santa Catarina. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso dispostos em 

parcelas sub-divididas. Na parcela principal foram avaliados dois híbridos de milho: 

P1680YH, de ciclo hiper-precoce, e P30F53YH, de ciclo precoce. A soma térmica 

para conclusão do ciclo dos dois híbridos é de 1220 e 1556 graus-dia, 

respectivamente. Nas subparcelas foram testados seis sistemas com diferentes 

épocas de aplicação do fertilizante nitrogenado em cobertura: testemunha sem N, 

todo N aplicado em V5 (cinco folhas expandidas), todo o N aplicado em V10 (dez 

folhas expandidas), ½ do N em V5 e ½  em V10, 1/3 em V5, 1/3 em V10 e 1/3 em 

VT (pendoamento) e todo N em VT, de acordo com a escala proposta por Ritchie et 

al. (1993). 
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Cada subparcela foi constituída por seis linhas, espaçadas em 70 cm, com 7 

m de comprimento. A quinta linha foi utilizada para coleta de plantas para avaliação 

do acúmulo de massa seca. A segunda e a terceira linhas foram utilizadas para as 

demais avaliações, perfazendo uma área útil de 8,4 m2. As linhas um, quatro e seis e 

0,5 m na extremidade de cada linha funcionaram como bordadura. 

       A área experimental recebeu adubação com a mistura de fósforo, potássio e 

nitrogênio no dia da semeadura, levando em consideração resultados da análise de 

solo realizada anualmente na área experimental antes da instalação do experimento 

e seguindo as recomendações da CQFS-RS/SC (2004) para alcançar tetos 

produtivos de 21 t ha-1 de grãos. As fontes utilizadas de N, P e K foram ureia (45% 

de N), superfosfato triplo (46% de P2O5) e cloreto de potássio (60% de K2O), 

respectivamente. As doses aplicadas na semeadura foram de 30 kg ha-1 de N, 295 

kg ha-1 de P2O5 e 170 kg ha-1 de K2O. Os fertilizantes foram distribuídos 

superficialmente próximos às linhas de semeadura. A  adubação de cobertura com 

nitrogênio foi feita de acordo com o estádio fenológico previsto em cada tratamento. 

O experimento foi implantado no dia 22 de outubro, na safra 2014/2015, e no 

dia 15 de outubro, na safra 2015/2016, em sistema de semeadura direta, utilizando-

se semeadoras manuais. As sementes foram tratadas antes da semeadura com os 

inseticida Poncho® (clotiadinina), CropStar® (Imidacloprido + Tiodicarbe) e com o 

fungicida Maxim XL® (Fludioxonil + Metalaxyl), para  controle preventivo de pragas e 

doenças na fase inicial do ciclo da cultura. 

A área foi riscada com semeadora antes do plantio para identificar as linhas e 

agilizar o processo de semeadura. Utilizou-se barbantes marcados com as 

distâncias pertinentes para a densidade de 90.000 pl ha-1, de forma a posicionar as 

sementes adequadamente na semeadura. Foram depositadas três sementes por 

cova para garantir o estande desejado. Quando as plantas se encontravam com três 

folhas expandidas, efetuou-se o desbaste para ajustar a população ao valor 

desejado (90.000 pl ha-1). 

O controle de plantas daninhas foi efetuado em pré-emergência das mesmas, 

utilizando o herbicida Primatop® (atrazina + simazina), aplicada logo após a 

semeadura do experimento. O controle químico pós-emergente das invasoras foi 

feito utilizando a combinação do herbicida Primatop® (atrazina + simazina) e 

Soberan® (tembotriona), quando o milho estava no estádio V3.  
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Para controle preventivo de doenças foliares foi utilizado o fungicida Priori 

Xtra® (azixistrobina + ciproconazol) quando as plantas atingiram os estádios V12 e 

V18. Os inseticidas para controle da lagarta de cartucho (Spodoptera frugiperda) 

foram aplicados quando houve 10% de plantas com sintomas de raspagem, 

utilizando Turbo (beta-ciflutrina) no estádio V3, Larvim (Tiodecarbe) em V6 e 

Ampligo (Lambda cialotrina, clorantraniliprole) em V9. 

Quando as plantas alcançaram o estádio V4, foram marcadas em cada 

subparcela cinco plantas com uniformidade fenológica e morfológica. Estas plantas 

foram utilizadas posteriormente para as avaliações do teor relativo de clorofila na 

folha, estatura de plantas e a altura de inserção de espiga. O teor relativo de clorofila 

foi estimado no momento em que as plantas atingiram o estádio R1 (espigamento). 

Ele foi medido com auxílio do equipamento clorofilômetro modelo Clorofilog (CFL 

1030), na folha de inserção da espiga (folha índice). Foram feitas três medições por 

folha (base, meio e extremidade). A estatura de planta e altura de inserção de 

espiga foram medidas em R3 (estádio de grão leitoso). Para estas avaliações 

mediram-se a distância do nível do solo até a extremidade do pendão e do nível do 

solo até o nó onde estava inserida a espiga superior. 

No dia da colheita determinaram-se o número de plantas acamadas, 

quebradas, sem espiga e o número de espigas produtivas por planta (índice de 

espiga). A percentagem de acamamento e quebra foi calculada dividindo-se o 

número de plantas acamadas/quebradas pelo número total de plantas da área úti.l 

multiplicado por 100. Consideraram-se acamadas as plantas com colmo 

apresentando um ângulo inferior a 45º com a superfície do solo. Consideraram-se 

quebradas as plantas que apresentaram ruptura de colmo abaixo da espiga. 

Consideraram-se como produtivas as espigas que produziram mais do que 20 grãos. 

Na determinação do rendimento de grãos e componentes (número de grãos 

por espiga e massa de mil grãos) foram consideradas todas as espigas da área útil. 

As espigas foram colhidas e trilhadas em trilhadora estacionária. Os grãos foram 

acondicionados em estufa, sob ventilação e temperatura de aproximadamente 65ºC, 

até atingirem massa constante.   

Identificou-se logo após a colheita das espigas a ocorrência de podridões da 

base do colmo. Esta avaliação foi feita visualmente, seguindo as recomendações 

descritas por REIS; CASA (1996). Ela constituiu da abertura longitudinal, com auxílio 

de um facão, de todos os colmos presentes na área útil, numa altura de 30 cm da 
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superfície do solo. Os colmos que apresentavam sintomas de descoloração foram 

caracterizados como doentes. A percentagem de podridões de colmos foi estimada 

contando-se o número total de plantas com presença de colmo doente e o número 

total de plantas presentes na área útil. 

A massa seca dos grãos colhidos na área útil das subparcelas foi convertida 

para um hectare e expressa na umidade padrão de 130 g kg-1 para a determinação 

do rendimento de grãos. Uma subamostra de 400 grãos inteiros por tratamento foi 

separada e pesada. Esta subamostra foi submetida à secagem em estufa regulada 

para 65ºC por 72 horas. Depois de ser determinada a massa seca, ela foi 

multiplicada pelo fator 2,5, convertida para 130 g kg-1 e utilizada para expressar a 

massa de 1.000 grãos. O número de grãos por espiga foi obtido através da relação 

entre a massa de mil grãos, a massa total de grãos e o número de espigas colhidas 

na área útil de cada unidade experimental. 

Amostras de 200 gramas foram utilizadas para determinar a incidência de 

grãos ardidos, separando-se manualmente todos os grãos que possuíam 

descoloração maior que ¼ da sua área e efetuando-se posteriormente a pesagem. 

Determinou-se a percentagem através do peso total da amostra e o peso total dos 

grãos ardidos encontrados. 

A eficiência agronômica de uso do nitrogênio foi determinada segundo 

Fageria et al. (2006), onde EA = (PGcf - Pgsf)/ (QNa), expressa em kg kg-1, em que 

EA é a eficiência agronômica; PGcf é a produção de grãos com fertilizante 

nitrogenado; PGsf é a produção de grãos sem fertilizante nitrogenado e QNa é a 

quantidade em kg de nitrogênio aplicado. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando-se o 

teste F. Os valores de F foram considerados significativos ao nível de significância 

de 5 % (P<0,05). Quando alcançada significância estatística, as médias de cada 

tratamento foram comparadas utilizando-se o teste de Tukey, a ao nível de 

significância de 5 %. 

  



44 
 

 

2.5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

2.5.1  Dados Meteorológicos 
 

A temperatura média mensal oscilou entre 16,2 ºC e 20,8 ºC, em 2014/15, e 

entre 16,7 ºC e 20,9 ºC, em 2015/16 (Tabela 2). Uma boa estimativa da quantidade 

de energia metabólica que está sendo produzida pelo material genético que está 

sendo testado é a utilização da temperatura média diária do ar, pois ela interferirá no 

ciclo do híbrido e no número de dias ocorridos entre a data de semeadura e a 

colheita (GADIOLI et al., 2000). A temperatura é o fator climático que mais interfere 

na velocidade do crescimento do milho, pois afeta a eficiência da fotossíntese e 

impacta o ciclo da cultura (SANGOI et al., 2010). 

Na Figura 1 são apresentados os dados da soma térmica registrados nas 

safras agrícolas de 2014/15 e 2015/16, no município de Lages (SC). O mês de 

outubro apresentou as menores somas térmicas, que foram de 180 GD e 140 GD, 

nos anos agrícolas 2014/15 e 2015/16, respectivamente. Isto ocorreu devido à 

transição gradual que ocorre na temperatura atmosférica durante a passagem do 

inverno para a primavera no Planalto Catarinense. O mês de janeiro foi o que 

apresentou maior soma térmica, com valores aproximados de 363,7 e 360,7 GD 

para os anos agrícolas de 2014/15 e 2015/16, respectivamente, em função das 

temperaturas atmosféricas mais elevadas do início do verão no hemisfério sul 

(Tabela 2).  

Tabela 2 -  Temperatura média mensal do ar durante os anos agrícolas 2014/15 e 
2015/16. Lages, SC. 

Período Temperaturas Médias Mensais (°C)
1/
 

Out.  Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. 

Safra agrícola de 
2014/15 

17,7 18,3 19,5 20,8 20,0 19,0 16,2 

Safra agrícola de 
2015/16 

16,7 17,6 20,1 20,6 20,9 18,1 18,5 

1/ 
Fonte: Epagri, 2017. 
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Figura 1 -  Soma térmica mensal da cultura do milho em graus-dia (GD) nos anos 
agrícolas a) 2014/15 e b) 2015/16. Lages, SC. 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Os dados de precipitação pluviométrica e das irrigações realizadas durante as 

fases de desenvolvimento da cultura do milho nos anos agrícolas de 2014/15 e 

2015/16 podem ser observados na Figura 2. Constatou-se que nas duas safras 

agrícolas de condução do experimento, as precipitações foram abundantes, acima 

da média necessária para que o milho apresentasse desenvolvimento satisfatório, 

com volume total acumulado durante o ciclo de 1005 mm, na safra 2014/15, e 1035 

mm, na safra 2015/16. Segundo Doorenbos; Kassan (1994) e  Embrapa (2004), a 

cultura do milho necessita  de 500 a 800 mm de água durante o ciclo, bem 

distribuídos, para uma boa produtividade. Já Fancelli (1991) e Bergamaschi et al 

(2006) afirmaram que se as precipitações forem bem distribuídas, acumulados entre 

200 a 400 mm durante o ciclo completo suprem a necessidade hídrica da cultura.  
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Figura 2 -  Precipitações pluviais decendiais e irrigações realizadas durante o ciclo 
de desenvolvimento da planta de milho nos anos agrícolas de 2014/15 e 
2015/16. Lages, SC. 

 

 

 
1/
As setas indicam os momentos em que foram realizadas irrigações. Lâmina de água de 

30mm. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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Durante o período de desenvolvimento vegetativo, as precipitações 

apresentaram volumes de 393 mm, para a safra 2014/15, e 506 mm, para a safra 

2015/16. Este registro é importante, pois o período abrangeu os estádios entre V5 e 

VT, momento em que foram realizadas as fertilizações, necessitando de umidade 

para incorporar a ureia aplicada em superfície nos estádios fenológicos utilizados no 

trabalho. Em 2014/15 foram realizadas três irrigações, entre os meses de novembro 

e dezembro. Já em 2015/16 a cultura foi irrigada em duas situações, durante a 

segunda quinzena do mês de janeiro. Em cada irrigação aplicou-se uma lâmina de 

aproximadamente 30 mm. 

 

2.5.2  Estatura de planta durante o período vegetativo da cultura 
 

Não ocorreu interação de épocas de aplicação e de híbridos para a variável 

estatura de planta (Apêndice 1). Houve diferenças significativas entre os híbridos e 

as épocas de aplicação do nitrogênio para a variável estatura de plantas, nas duas 

safras agrícolas (Tabela 3). O híbrido P1680YH apresentou maior estatura do que o 

P30F53YH, tanto em 2014/15 quanto em 2015/16. Gross et al. (2006), utilizando 

diferentes híbridos e formas de parcelamento da ureia, constataram que a estatura 

de plantas se comporta de maneira distinta entre os híbridos, sendo que um híbrido 

poderá apresentar diferenças na estatura quando o nitrogênio é aplicado em uma 

única vez ou parcelado, enquanto o outro pode não apresentar essa diferença.  

De uma forma geral, híbridos hiper-precoces apresentam menor estatura do 

que híbridos mais tardios, pois possuem menor número de entrenós no colmo 

(SANGOI et al., 2010). Esta tendência não foi confirmada no trabalho porque o 

híbrido P1680YH produziu entrenós mais longos no terço superior do colmo, o que 

acabou se refletindo em maior estatura de planta, característica também reportada 

por Durli (2016). 
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Tabela 3 -  Estatura de planta de dois híbridos de milho em função do estádio de 
aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Estatura de Planta (cm
-1

) 
  

P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/ 

275 285 280 a*
 

3,2 

V10 261 281 271 a 

½ V5 + ½ V10 279 281 280 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 264 282 273 a 

VT 239 261 250 b 

Sem N 241 263 252 b 

Média 260 b* 276 a 

  CV(%) 5,2 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 257 296 276 a* 

6,3 

V10 257 277 267 a 

½ V5 + ½ V10 261 291 276 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 219 287 253 a 

VT 225 259 242 b 

Sem N 224 272 248 b 

Média 241 b* 280 a 

  ´CV(%) 12,2 
  

 1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
Fonte: Elaborada pelo * Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não 
diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Nas duas safras agrícolas, a estatura de planta foi menor na testemunha e 

quando todo o nitrogênio foi aplicado em VT do que nos demais tratamentos.  Estes 

resultados mostram a relação que possui os processos de crescimento e 

desenvolvimento das plantas de milho com o suprimento adequado de nitrogênio 

entre a emergência e o florescimento da cultura. O milho depende do N para realizar 

a síntese de proteínas, a fotossíntese, a multiplicação e a diferenciação celular, 

gerando plantas com aumento de folhagem e crescimento (Okumura et al., 2011).  

Para os tratamentos com aplicação de nitrogênio em V5 e V10, de forma 

isolada ou parcelada, não houve diferenças significativas, evidenciando que a altura 

de plantas não sofreu influência do estádio em que o nitrogênio foi aplicado e do 

fracionamento da fertilização. O mesmo comportamento foi encontrado por 

Schiavinatti et al., (2011), Casagrande; Fornasieri Filho (2002), que não observaram 
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diferença na altura de plantas em tratamentos que receberam nitrogênio em 

cobertura em diferentes épocas de aplicação ao longo do período vegetativo da 

cultura. Resultados similares foram reportados por Wolschick et al. (2003), que não 

detectaram diferenças significativas na estatura para os tratamentos que receberam 

a aplicação do N, somente havendo redução desta variável na testemunha sem 

nitrogênio. 

 

2.5.3  Altura de Inserção de espigas durante o período vegetativo da cultura 
 

No primeiro ano de condução do experimento, a altura de inserção de espigas 

foi afetada pela interação entre híbrido e época de aplicação do fertilizante 

nitrogenado, enquanto que no segundo ano houve interferência dos efeitos 

principais de híbrido e época de aplicação do nitrogênio sobre esta variável 

(Apêndice 1 e Tabela 4). De uma forma geral, nos dois anos agrícolas, a não 

realização da cobertura nitrogenada ou o seu retardamento até o pendoamento da 

cultura reduziu a altura de inserção de espiga. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Santos; Pereira (1994) e Tozetti et al., (2004), que ao trabalharem 

com diferentes híbridos de milho, com a presença e ausência de nitrogênio, 

constatando que plantas supridas com nitrogênio na época adequada apresentaram 

maior altura de inserção de espiga. 
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Tabela 4 -  Altura de inserção de espigas de dois híbridos de milho em função do 
estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

 
 

Estádio de Aplicação de N 

Inserção de Espigas (cm
-1

) 
  

P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 168 aA** 126 bAB** 147 

3,7 

V10 156 aAB 137 bA 147 

½ V5 + ½ V10 167 aA 134 bA 150 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 156 aAB 133 bA 145 

VT 145 aBC 115 bB 130 

Sem N 139 aC 119 bB 129 

Média 155 127 

  CV(%) 9,2 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 155 141 148 A* 

5,5 

V10 162 143 153 A 

½ V5 + ½ V10 164 145 155 A 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 158 146 152 A 

VT 133 126 129 B 

Sem N 134 123 128 B 

Média 151 a* 137 b 

  ´CV(%) 5,5 
  

1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade  
** Médias seguidas por letras distintas, minúscula na linha e maiúscula na coluna, diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Nas duas safras agrícolas, o híbrido P30F53YH, embora tenha apresentado 

menor altura de planta, produziu espigas mais distantes do solo do que o P1680YH, 

corroborando o comportamento reportado por Durli (2016) com estas duas cultivares 

no mesmo local experimental. 

 

2.5.4  Produção de folhas, número de folhas verdes e senescidas no 
espigamento 
 

           O número total de folhas produzidos pela planta não houve interação e não 

foi influenciado pelo estádio em que foi aplicado o nitrogênio nas duas safras 

agrícolas em que foi conduzido o experimento (Apêndice 2 e Tabela 5). Isto 



51 

 

 

demonstra que esta variável é mais influenciada pelas características genéticas do 

híbrido do que por práticas de manejo. O híbrido P30F53YH produziu mais folhas do 

que o P1680YH, na média dos estádios de aplicação de N. A maior exigência em 

soma térmica do híbrido P30F53YH para florescer provavelmente retardou a 

diferenciação do primórdio floral, fazendo com que o meristema permanecesse mais 

tempo diferenciando os primórdios foliares, o que resultou em plantas com maior 

número de folhas. Estes resultados estão de acordo com os reportados por Sangoi 

et al. (2001), que também constataram menor número de folhas em híbridos mais 

precoces.  

Tabela 5 -  Número de folhas totais de dois híbridos de milho em função do estádio 
de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Folhas Totais (nº) 
  

P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 20,3 18,7 19,5 ns

2/
 

2,3 

V10 21,0 19,0 20,0 

½ V5 + ½ V10 21,0 18,3 19,7 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 20,7 18,7 19,7 

VT 21,0 18,3 19,7 

Sem N 20,7 18,7 19,7 

Média 20,7 a* 18,6 b 

  CV(%) 4,1 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 21,0 19,0 20,0 ns 

2,1 

V10 21,3 19,3 20,3 

½ V5 + ½ V10 21,0 19,0 20,2 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 21,0 18,7 19,8 

VT 21,7 19,0 20,3 

Sem N 21,7 19,3 20,5 

Média 21,3 a* 19,1 b 

  ´CV(%) 2,6 
  

1/ 
V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
2/
ns não significativo (p>= 0,05) 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 O número de folhas verdes presentes na planta durante o espigamento 

apresentou o mesmo comportamento do número de folhas totais na primeira safra. 
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Não foi influenciado pelo estádio de aplicação do nitrogênio e apresentou maiores 

valores para o híbrido P30F53YH do que para o P1680YH, na média das épocas de 

aplicação de N (Tabela 6).  

Tabela 6 -  Número de folhas verdes de dois híbridos de milho em função do 
estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Folhas Verdes (nº) 
  

P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 14,0 13,3 13,7 ns

2/
 

6,9 

V10 15,0 14,0 14,5 

½ V5 + ½ V10 14,6 13,0 13,8 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 14,3 13,3 13,8 

VT 18,7 10,3 14,5 

Sem N 12,3 10,7 11,5 

Média 14,8 a* 12,4 b 

  CV(%) 4,8 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 13,0 aAB** 12,7 aA** 12,8 

4,4 

V10 13,7 aAB 13,3 aA 13,5 

½ V5 + ½ V10 13,3 aAB 13,0 aA 13,2 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 14,0 aA 12,3 bAB 13,2 

VT 13,7 aAB 11,0 bB 12,3 

Sem N 12,3 aB 11,0 bB 11,7 

Média 13,3 12,2 

  ´CV(%) 2,6 
  

 1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
** Médias seguidas por letras distintas, minúscula na linha e maiúscula na coluna, diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
2/ns não significativo (p>= 0,05). 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Na safra agrícola 2015/16 ocorreu interação de estádios de aplicação do N e 

híbridos. Para o P30F53YH, o número de folhas verdes foi maior quando o 

nitrogênio foi parcelado em V5, V10 e VT do que na testemunha  (Apêndice 2). Já o 

híbrido P1680YH apresentou os menores valores para esta variável nos tratamentos 

sem N e com a aplicação toda em VT, evidenciando a importância da aplicação de 

todo ou parte do nitrogênio nos estádios iniciais da cultura. 
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 Nas duas safras agrícolas, o número de folhas senescidas foi maior nos 

tratamentos em que o nitrogênio foi aplicado todo em VT e na testemunha sem N 

(Tabela 7).  Os tratamentos em que o nitrogênio foi aplicado no início do 

desenvolvimento das plantas, em uma única dose ou de forma parcela, não 

apresentaram diferenças entre si, na média de híbridos. Esses resultados estão de 

acordo com as colocações feitas por Wolschick et al. (2003). Estes autores, ao 

disponibilizarem nitrogênio em quantidades adequadas para a cultura do milho, 

verificaram que as plantas mantiveram as folhas da parte inferior do dossel verdes 

por mais tempo, propiciando à cultura melhores condições de crescimento e 

desenvolvimento do tecido foliar e reduzindo os efeitos da deficiência desse 

nutriente sobre a senescência de folhas. Por outro lado, a não realização ou o 

retardamento da adubação nitrogenada de cobertura para o pendoamento da cultura 

diminui a formação e acelera a degradação da clorofila, apressando a senescência 

das folhas mais velhas da planta (SANGOI et al., 2016). 
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Tabela 7 -  Número de folhas senescidas de dois híbridos de milho em função do 
estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Folhas Senescidas (nº)     

P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 6,3 5,0  5,6 B* 

6,7 

V10 6,0 5,0  5,5 B 

½ V5 + ½ V10 6,0 5,3  5,7 B 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 6,3 5,7  6,0 B 

VT 8,7 8,0  8,3 A 

Sem N 8,7 8,3  8,5 A 

Média  7,0 a*  6,2 b 

  CV(%) 6,7     

  Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 8,0 bB** 6,3 bB** 7,2 

5,2 

V10 7,7 bBC 6,0 bB 6,8 

½ V5 + ½ V10 8,0 bB 6,0 bB 7,0 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 7,0 bC 6,3 bB 6,7 

VT 8,0 bB 8,0 aA 8,0 

Sem N 9,3 aA 8,3 bA 8,8 

Média 8,0 6,8 

  ´CV(%) 3,9     
1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
** Médias seguidas por letras distintas, minúscula na linha e maiúscula na coluna, diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 

2.5.5  Teor relativo de clorofila na folha índice 
 

Na primeira safra agrícola, houve interação dos tratamentos para a variável 

teor relativo de clorofila na folha índice (Apêndice 3 e Tabela 8). As plantas do 

tratamento sem N apresentaram o menor teor de clorofila nos dois híbridos. Para o 

híbrido P1680YH, a aplicação de todo o nitrogênio no estádio VT proporcionou teor 

de clorofila semelhante aos tratamentos que receberam nitrogênio numa única vez 

ou de forma parcelada nos estádios iniciais de desenvolvimento da cultura. 

              Não houve diferenças significativas no teor relativo de clorofila da folha 

índice entre os tratamentos que receberam nitrogênio numa única vez ou de forma 

parcelada nos estádios iniciais de desenvolvimento da cultura (Tabela 8). 
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Resultados semelhantes foram encontrados por Biesdorf et al. (2016), que ao 

trabalharem com estádios de aplicação de nitrogênio no milho, não encontraram 

diferenças nesta variável quando o fertilizante nitrogenado foi aplicado em dose 

única ou parcelado.  

Tabela 8 -  Teor de clorofila no espigamento de dois híbridos de milho em função 
do estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Teor Clorofila (SPAD) 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/ 

63,9 aA** 64,2 aA** 64,1  

4,5 

V10 63,7 aA 63,9 aA 63,8  

½ V5 + ½ V10 62,2 aA 62,6 aA 62,4  

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 60,3 aAB 64,7 aA 62,5  

VT 53,7 bB 61,2 aA 57,4  

Sem N 38,4 aC 34,8 aB 36,6  

Média 57,0
 

58,6 

  CV(%) 4,7 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 60,1 59,5 59,8 A* 

6,9 

V10 59,2 59,1 59,1 A 

½ V5 + ½ V10 62,2 58,1 60,1 A 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 59,5 57,8 58,7 A 

VT 49,5 47,3 48,4 B 

Sem N 38,1 38,7 38,4 C 

Média 54,7 ns
2
 53,5 

  ´CV(%) 5,3 
  

1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
**Médias seguidas por letras distintas, minúscula na linha e maiúscula na coluna, diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
2/ns não significativo (p>= 0,05). 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Já os teores de clorofila no tratamento em que o nitrogênio foi aplicado todo 

no estádio VT foram estaticamente superiores a testemunha, evidenciando que as 

plantas absorveram o nutriente após o pendoamento. É importante destacar que que 

esta absorção foi rápida, pois o fertilizante nitrogenado foi aplicado logo após a 
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exteriorização do pendão acima da folha bandeira e a avaliação do teor desta 

variável foi executada após a exteriorização completa dos estilo-estigmas. Portanto, 

num período de aproximadamente 10 dias, houve um incremento de 56,8% e 26% 

no índice SPAD do tratamento fertilizado em VT, em relação à testemunha, na 

primeira e segunda safra, respectivamente. Não houve diferença no teor relativo de 

clorofila entre os híbridos nas duas safras agrícolas em que foi conduzido o 

experimento.   

 

2.5.6  Percentagem de plantas acamadas e quebradas 
   

A percentagem de plantas acamadas e quebradas foi muito baixa, 

apresentando valores que variaram de 0 a 0,9% e 0 a 1,7%, em 2014/15 e 2015/16, 

respectivamente (Tabela 9). Ela não apresentou interação e não foi influenciada 

significativamente pela época de aplicação do nitrogênio e nem apresentou 

diferença entre os híbridos testados no trabalho (Apêndice 3). 
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Tabela 9 -  Percentagem de plantas acamadas e quebradas de dois híbridos de 
milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. 
Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

 Acamada e quebrada 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 0,9 0,4 0,6ns 

193,5 

V10 0,0 0,4 0,2 

½ V5 + ½ V10 0,4 0,0 0,2 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 0,0 0,0 0,0 

VT 0,4 0,4 0,4 

Sem N 0,0 0,4 0,2 

Média 0,3ns
2/
 0,3 

  CV(%) 212,4 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 0,7 0,7 0,7ns 

96,1 

V10 1,0 0,0 0,5 

½ V5 + ½ V10 0,0 1,7 0,8 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 0,0 1,0 0,5 

VT 0,0 1,7 0,8 

Sem N 0,7 0,0 0,3 

Média 0,4ns 0,8 

  ´CV(%) 127,9 
  

1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
2/ns não significativo (p>= 0,05). 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 

2.5.7  Diâmetro de colmo 
 

O diâmetro de colmo apresentou diferenças significativas entre os estádios de 

aplicação de nitrogênio e os híbridos para os dois anos de condução do experimento 

(Tabela 10). Não houve interação de épocas de aplicação e híbridos (Apêndice 3). 

Na safra agrícola 2014/15, o colmo apresentou maior diâmetro quando todo N foi 

aplicado em V10 do que com a aplicação do nutriente em VT e na testemunha. O 

diâmetro de colmo do híbrido P1680YH foi maior do que o do P30F53YH, na média 

das épocas de aplicação de nitrogênio.    
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Tabela 10 -  Diâmetro de colmo de dois híbridos de milho em função do estádio de 
aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Diâmetro (cm) 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 22,0 22,9 22,4 ab* 

5,6 

V10 23,3 24,2 23,8 a 

½ V5 + ½ V10 20,1 23,4 21,7 ab 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 20,8 23,9 22,4 ab 

VT 20,2 21,5 20,8 b 

Sem N 20,7 20,1 20,7 b 

Média 21,2 b* 22,8 a 

  CV(%) 3,5 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 23,7 22,5 23,1 a* 

5,04 

V10 22,3 20,9 21,6 ab 

½ V5 + ½ V10 23,9 21,5 22,7 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 23,3 21,9 22,7 a 

VT 21,7 18,8 20,2 b 

Sem N 21,1 19,6 20,4 b 

Média 22,7 a* 20,9 b 

  ´CV(%) 2,3 
  

1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Já no segundo ano, os menores valores de diâmetro de colmo foram 

detectados no tratamento sem N e com a aplicação de toda a cobertura nitrogenada 

no pendoamento. O comportamento dos híbridos foi diferente do primeiro ano, pois o 

P30F53YH externou maior diâmetro do que o P1680YH. 

  

2.5.8  Percentagem de colmos doentes e de grãos ardidos 
 

Nas duas safras agrícolas, não ocorreu interação entre os tratamentos 

(Apêndice 4). Os maiores valores numéricos para a percentagem de colmos doentes 

foram registrados no tratamento sem N.  Contudo, em 2014/2015 só houve diferença 

significativa entre a testemunha e o tratamento com aplicação integral de N em V10 
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(Tabela 11). Já em 2015/2016, esta variável não foi influenciada significativamente 

pelo estádio de aplicação do nitrogênio em cobertura. Segundo Zambolim; Ventura 

(1996), plantas deficientes em nitrogênio são mais sensíveis a incidência de 

podridões de colmo. Esta tendência não foi confirmada no trabalho, possivelmente 

em função do elevado teor de matéria orgânica do solo em que foi conduzido e 

também da aplicação de 30 kg de N durante a semeadura em todos os tratamentos. 

Tabela 11 -  Percentagem de colmos doentes de dois híbridos de milho em função 
do estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Colmos doentes (%) 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 28,8 68,2 48,5 ab* 

26,1 

V10 18,3 75,3 46,8 ab 

½ V5 + ½ V10 48,0 62,7 55,3 ab 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 37,1 63,8 50,5 ab 

VT 16,1 55,3 35,7 b 

Sem N 52,3 84,6 68,4 a 

Média 33,4 b* 68,3 a 

  CV(%) 28,1 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 14,0 55,7 34,8ns
2/
 

24,9 

V10 13,3 48,3 30,8 

½ V5 + ½ V10 18,7 56,3 37,5 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 10,0 42,0 26,0 

VT 7,3 41,3 24,3 

Sem N 16,7 55,6 36,2 

Média 13,3 b* 49,9 a 

  ´CV(%) 35,0 
  

1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
2/
ns não significativo (p>= 0,05). 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 Nas duas safras agrícolas, a percentagem de colmos doentes na colheita 

superou a 20 % em todos os tratamentos. A monocultura de milho por um período 

de quatro anos seguidos e a presença de aveia preta como cultura antecessora de 
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inverno favoreceram a incidência de doenças de colmo. Isto possivelmente limitou o 

potencial produtivo do milho e a sua resposta à época e fracionamento da adubação 

nitrogenada de cobertura. Casa et al. (2007) relataram que o uso de semeadura 

direta do milho em monocultura proporciona a sobrevivência e multiplicação do 

inóculo de fungos necrotróficos, ocasionando podridões do colmo. 

O híbrido P1680YH apresentou maior percentagem de colmos doentes do 

que o híbrido P30F53YH, na média das épocas de aplicação de nitrogênio. Quanto 

mais precoce um híbrido menor será a área foliar, aumentando a contribuição do 

colmo no suprimento de fotoassimilados para o enchimento de grãos (FANCELLI; 

DOURADO NETO, 2000). Isso fragiliza o colmo, tornando-o mais susceptível a 

infecção por patógenos. Trabalhos realizados por Blum et al. (2003), testando 

híbridos com diferentes ciclos, evidenciaram que os híbridos superprecoces foram 

significativamente mais afetados por podridões de colmo do que os híbridos mais 

tardios. 

A percentagem de grãos ardidos não foi influenciada pelos efeitos do estádio 

de aplicação do nitrogênio nos dois anos de estudo e não apresentou interação 

entre os tratamentos (Tabela 12 e Apêndice 4). O híbrido P1680YH apresentou 

maior percentagem de grãos ardidos que o P30F53YH, nas duas safras agrícolas. 

Essa diferença se deu provavelmente pela maior porcentagem de colmos doentes 

do híbrido superprecoce (Tabela 15), pois muitos fungos que afetam o colmo migram 

posteriormente para as espigas, originando a formação de grãos ardidos (REIS; 

CASA, 2001). 
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Tabela 12 -  Percentagem de grãos ardidos de dois híbridos de milho em função do 
estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Grãos Ardidos (%) 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 9,0 21,0 15,0ns

1/
 

32,4 

V10 8,3 17,3 12,8 

½ V5 + ½ V10 8,0 23,3 15,6 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 9,3 13,0 11,2 

VT 12,7 22,7 17,7 

Sem N 9,7 23,7 16,7 

Média 9,5 b* 20,2 a 

  CV(%) 57 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 6,0 12,6 9,3ns 

5,2 

V10 6,6 9,3 8,0 

½ V5 + ½ V10 7,3 10,6 9,0 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 9,0 8,3 8,6 

VT 8,0 15,6 11,8 

Sem N 8,6 10,0 9,3 

Média 7,6 b*  11,1 a 

  ´CV(%) 3,9 
  

1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
2/ns não significativo (p>= 0,05). 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

2.5.9  Rendimento de grãos e componentes 
 

Não houve interação entre a época de aplicação de nitrogênio e híbridos, nas 

duas safras agrícolas (Apêndice 5). A análise de variância detectou que houve efeito 

significativo de híbridos e estádios de aplicação do nitrogênio em cobertura sobre o 

rendimento de grãos em ambas as safras (Tabela 13). A produtividade variou entre 

6.422 e 15.426 kg ha-1, em 2014/2015 e entre 9.283 e 14.986 kg ha-1, em 

2015/2016. As médias de produtividade dos experimentos foram de 12.665 e 12.817 

kg ha-1 para a primeira e segunda safra, respectivamente. A amplitude de variação 

nos valores de rendimento de grãos foi maior em 2014/2015 do que em 2015/2016. 
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Tabela 13 -  Rendimento de grãos de dois híbridos de milho em função do estádio de 
aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N Rendimento de Grãos (kg ha
-1

) 
  

 

P30F53YH P1680YH 

    Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 15.426 12.734 14.080 ab* 

10,9 

V10 14.824 13.667 14.245 ab 

½ V5 + ½ V10 14.821 12.145 13.483 ab 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 14.840 14.689 14.764 a 

VT 12.484 10.989 11.737 b 

Sem N 8.946 6.422 7.684 c 

Média 13.556 a* 11.774 b 

  CV(%) 11,1     

  Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 14.986 12.812 13.899 a* 

7,25 

V10 14.487 12.901 13.694 ab 

½ V5 + ½ V10 14.590 13.339 13.965 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 15.247 12.664 13.955 a 

VT 13.313 10.743 12.028 b 

Sem N 9.283 9.439 9.361 c 

Média 13.651 a* 11.983 b 

  ´CV(%) 12,8     
1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Nas duas safras de condução do experimento não houve diferenças 

significativas dos tratamentos em que o nitrogênio foi aplicado todo de uma vez, nos 

estádios V5 ou V10, e aqueles nos quais o fertilizante foi aplicado de forma 

parcelada em duas (½ do N em V5 e ½  em V10) ou três vezes (1/3 em V5, 1/3 em 

V10 e 1/3 em VT). No primeiro ano, o maior valor numérico de rendimento ocorreu 

quando o nitrogênio foi parcelado em 1/3 em V5, 1/3 em V10 e 1/3 em VT, 

alcançando tetos produtivos de 14.764 kg ha-1, o que representou um acréscimo 

superior a 500 kg ha-1, em relação aos demais tratamentos. Contudo, estas 

diferenças numéricas não foram estatisticamente significativas. 

Em 2015/2016, o maior valor de produtividade ocorreu quando o N foi 

parcelado ½ do N em V5 e ½ em V10, com tetos produtivos de 13.965 kg ha-1. No 

entanto, os valores de produtividade e as diferenças numéricas entre os tratamentos 

foram menores do que em 2014/2015. O comportamento do rendimento de grãos no 
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presente trabalho em função do estádio de aplicação do nitrogênio não confirmou as 

observações feitas por Bruin; Buntzen (2014), de que o maior fracionamento da 

adubação nitrogenada em cobertura é fundamental para maximizar o rendimento da 

cultura. Ele também não corroborou as observações feitas por Yamada; Abdala 

(2000) e Fernandes; Libardi (2007). Segundo estes autores, atualmente são 

adicionadas grandes quantidades de N para atingir altos tetos produtivos, o que 

torna necessária a aplicação de N parcelada em cobertura, para diminuir as perdas 

e a contaminação do ambiente. 

A testemunha foi o tratamento que apresentou o menor rendimento nas duas 

safras de condução dos experimentos, confirmando a importância do nitrogênio para 

a cultura do milho. Por outro lado, mesmo sem aplicação do nitrogênio em cobertura, 

foram obtidas produtividades superiores à média brasileira. Este comportamento foi 

mais acentuado na segunda safra agrícola, no qual o rendimento de grãos da 

testemunha superou a 9.000 kg ha-1. O alto teor de matéria orgânica do Nitossolo 

Vermelho em que se conduziu o trabalho, a aplicação de 30 kg de N mineral na base 

em todos os tratamentos e a presença de um sistema consolidado de semeadura 

direta utilizado na área experimental a mais de 15 anos, possivelmente contribuíram 

para que o rendimento da testemunha sem N superasse 100 sacos por ha-1, em 

2014/2015, e ultrapassasse 150 sacos ha-1, em 2015/2016.  

Nos dois anos agrícolas, a aplicação de todo o nitrogênio em VT reduziu o 

rendimento de grãos do milho, em comparação com os tratamentos em que a 

cobertura nitrogenada foi feita em V5 ou V10, de forma isolada ou parcelada. Isto 

ocorreu porque cerca de 75 % no nitrogênio é absorvido pelo milho entre a 

diferenciação do pendão floral e o pendoamento, sendo o N fundamental neste 

período para diferenciação de espigas e desenvolvimento de espiguetas na 

inflorescência feminina (SANGOI et al., 2016).  

Por outro lado, nos dois anos, o tratamento com a aplicação integral do N em 

VT produziu mais do que a testemunha. No primeiro ano, a cobertura em VT 

propiciou um acréscimo de 4.053 kg ha-1, enquanto que no segundo o aumento foi 

de 2.667 kg ha-1, na média dos dois híbridos. Estes dados corroboraram as 

observações feitas por Silva et al. (2005b), Bruin; Butzen (2014) e Ning et al. (2014), 

de que os híbridos contemporâneos têm grande capacidade de absorção de 

nitrogênio durante o enchimento de grãos. O híbrido P30F53YH foi mais produtivo 

que o P1680YH, na média dos estádios de aplicação do nitrogênio, nos dois anos 
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agrícolas. Não houve efeito de interação de híbridos e estádios de aplicação do 

nitrogênio para rendimento de grãos. Experimentos conduzidos por Silva et al. 

(2005b) com aplicação de doses de nitrogênio no período vegetativo e no 

espigamento e utilizando um híbrido da década de 80 e um da década de 90, 

evidenciaram que os incrementos no rendimento foram maiores com aplicações de 

nitrogênio no espigamento quando ocorreu deficiência de nitrogênio no período 

vegetativo. Esses mesmos autores relataram ainda que o híbrido lançado na década 

de 90 apresentou maior resposta às aplicações de nitrogênio no espigamento. 

Na primeira safra de condução do experimento, o número de espigas 

produzidas por planta foi afetado pela interação entre híbrido e época de aplicação 

do fertilizante nitrogenado (Apêndice 5 e Tabela 14). O híbrido P1680YH externou 

menor número de espigas por planta na testemunha sem N, enquanto que esta 

variável não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos no híbrido 

P30F53YH. Esses resultados corroboram com os dados encontrados por Gott et al. 

(2014) que, ao estudarem o efeito das épocas de aplicação e fontes de nitrogênio 

em milho safrinha, encontraram diferenças significativas no número de espigas do 

híbrido P3646H, externando menor número de espigas para a testemunha (sem 

aplicação de nitrogênio em cobertura). 
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Tabela 14 -  Número de espigas por planta de dois híbridos de milho em função do 
estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de  
Aplicação de N 

Espigas por planta (nº) 
    

 
P30F53YH P1680YH 

  
  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 0,93 aA

** 
0,90 aA** 0,91  

3,71 

V10 0,93 aA 0,88 aA 0,90  

½ V5 + ½ V10 0,95 aA 0,92 aA 0,94  

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 0,96 aA 0,90 aA 0,93  

VT 0,90 aA 0,88 aA 0,88  

Sem N 0,92 aA 0,75 bB 0,83  

Média 0,93  0,87 
  CV(%) 8,03     

  Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 0,97 0,91 0,94 ns 

3,93 

V10 0,97 0,91 0,94 

½ V5 + ½ V10 0,96 0,94 0,95 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 0,97 0,93 0,95 

VT 0,94 0,93 0,94 

Sem N 0,92 0,94 0,93 

Média 0,95 ns
2/
 0,93 

  ´CV(%) 6,03     
1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
** Médias seguidas por letras distintas, minúscula na linha e maiúscula na coluna, diferem 
significativamente pelo teste de Tukey ao nível de significância de 5%. 
2/
ns não significativo (p>= 0,05). 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Em 2014/2015, o P30F53YH teve maior número de espigas por planta do que o 

P1680YH quando não se aplicou nitrogênio em cobertura. Nos tratamentos com 

fertilização nitrogenada não houve diferenças entre híbridos para esta variável. Este 

comportamento pode ser explicado pelo ciclo mais precoce do P1680YH, 

apresentando maior necessidade de N durante o desenvolvimento vegetativo da 

cultura e se ressentindo mais da falta do nutriente para transformar gemas axilares 

em primórdios de espiga. 

Já no segundo ano, não houve efeito significativo da época de aplicação do 

fertilizante nitrogenado e do ciclo do híbrido sobre o número de espigas produzidas 

por planta. O mesmo comportamento foi encontrado por Kappes et al. (2009) que ao 

estudar fontes e épocas de aplicação de nitrogênio na cultura do milho, não 

encontraram diferenças entre os tratamentos com aplicação de nitrogênio sobre o 
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índice de espiga. Segundo Souza et al. (2001), o número de espigas por planta é 

pouco afetado por práticas culturais por ser uma característica intrínseca ao 

genótipo. 

Em 2014/2015, o número de grãos por espigas da testemunha foi menor do 

que o dos demais tratamentos com aplicação de N que não diferiram entre si 

(Tabela 15). Em 2015/2016, o maior valor do número de grãos por espiga foi obtido 

quando se parcelou a fertilização nitrogenada em V5 e V10, sendo 

significativamente superior aos tratamentos fertilizados em VT e à testemunha sem 

N. Esses resultados corroboram os dados obtidos por Meira et al. (2009) e Silva 

(2001), que ao testarem combinações de épocas de aplicação de nitrogênio na 

forma de ureia, somente detectaram alterações no número de fileiras e de grãos por 

fileira na espiga na testemunha sem N. Nos dois anos agrícolas, não houve 

diferenças significativas entre híbridos para esta variável. 

Tabela 15 -  Número de grãos por espiga de dois híbridos de milho em função do 
estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de  
Aplicação de N 

Grãos por espiga (nº) 
    

 
P30F53YH P1680YH 

  
  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 472 462 467 a* 

9,4 

V10 428 472 450 a 

½ V5 + ½ V10 439 409 424 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 437 487 462 a 

VT 403 405 404 a 

Sem N 313 308 310 b 

Média 415 ns
2/
 424 

  CV(%) 10,9     

  Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 430 474 452 ab* 

5,9 

V10 441 456 448 ab 

½ V5 + ½ V10 446 466 456 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 452 438 445 ab 

VT 426 389 407 b 

Sem N 327 353 340 c 

Média 420 ns 429 
  ´CV(%) 10,3     

1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
*Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 

2/
ns não significativo (p>= 0,05). 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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 Nas duas safras agrícolas, a massa de mil grãos não foi afetada pela 

interação entre tratamentos e apresentou diferença significativa somente para o 

tratamento sem N, na média dos dois híbridos, com valores inferiores aos 

tratamentos em que foi aplicado o nitrogênio (Apêndice 5 e Tabela 16). Para os 

tratamentos com aplicação de nitrogênio não houve diferenças significativas, 

evidenciando que este componente do rendimento não sofreu influência do estádio 

em que o nitrogênio foi aplicado e do fracionamento da fertilização.  

Tabela 16 -  Massa de 1000 grãos de dois híbridos de milho em função do estádio de 
aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de  
Aplicação de N 

Massa de 1.000 grãos (g) 
    

 
P30F53YH P1680YH 

  
  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 395 344 370 a* 

3,7 

V10 407 346 376 a 

½ V5 + ½ V10 402 358 380 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 395 361 378 a 

VT 390 332 361 a 

Sem N 341 295 318 b 

Média 388 a* 339 b 
  CV(%) 7,2     

  Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 402 349 376 a* 

3,87 

V10 398 356 377 a 

½ V5 + ½ V10 394 353 374 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 405 360 383 a 

VT 384 334 359 ab 

Sem N 354 324 339 b 

Média 390 a* 346 b 
  ´CV(%) 3,77     

1/ V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993). Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2005), Gomes et 

al. (2007) e Cruz et al. (2008), constatando que a massa de 1000 grãos não 

apresentou diferenças significativas entre os tratamentos que receberam adubações 

nitrogenadas, independente da época de aplicação e do tipo de parcelamento 

utilizado. 
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Um dado importante a ser ressaltado é que não houve diferenças significativas 

na massa de 1.000 grãos entre os tratamentos em que o N foi aplicado 

integralmente em VT e os demais tratamentos com fertilização nitrogenada. Quando 

a cobertura nitrogenada foi retardada até o pendoamento, as plantas permaneceram 

com deficiência de N durante a maior parte do período de expansão da área foliar, 

externando maior número de folhas senescidas no espigamento (Tabela 7). 

Contudo, a capacidade dos híbridos testados no trabalho de absorver nitrogênio e 

de translocar o nutriente para os grãos foi capaz de mitigar este estresse, 

propiciando a obtenção de uma massa de grãos similar à evidenciada nos demais 

tratamentos com fertilização nitrogenada. 

Por outro lado, imaginava-se que o maior fracionamento no suprimento de N, 

com aplicação de 1/3 da dose do nutriente no pendoamento, prolongasse a duração 

do período de enchimento de grãos e resultasse na produção de grãos mais 

pesados e de maior produtividade. Esta expectativa não foi confirmada no trabalho 

(Tabelas 13 e 16).  

O híbrido P30F53YH apresentou maior massa de mil grãos do que o P1680YH, 

na média das seis épocas de aplicação do nitrogênio, nas duas safras  agrícolas. 

Isto contribuiu para os maiores valores de produtividade do híbrido precoce, na 

comparação com o hiperprecoce (Tabela 13). O ciclo do híbrido pode interferir 

diretamente na definição do rendimento de grãos e dos componentes do rendimento, 

uma vez que existem híbridos responsivos e eficientes, em relação a outros não 

responsivos ou de menor eficiência na conversão do N aplicado para produção de 

grãos. Não houve efeito de interação de híbridos e estádios de aplicação de 

nitrogênio para massa de grãos. 

   

2.5.10 Eficiência de Uso do Nitrogênio (EUN) 
 

A eficiência de uso do nitrogênio não apresentou interação entre tratamentos 

e foi afetada significativamente pelo estádio em que foi aplicado o nitrogênio nas 

duas safras agrícolas em que foi conduzido o experimento (Apêndice 4 e Tabela 17). 

A aplicação do todo o nitrogênio no estádio VT promoveu menor EUN do que nos 

demais tratamentos com aplicações feitas numa única dose ou parceladamente nos 

estádios V5, V10 e VT. Fertilizações realizadas tardiamente proporcionam menor 

aproveitamento do nitrogênio, pois cerca de 75% do N é absorvido pelo milho entre 
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a diferenciação do primórdio floral e a floração. Assim, plantas em estádios 

avançados de desenvolvimento tem menor capacidade de absorção e translocação 

de N para os grãos. Esses resultados estão de acordo com as afirmações feitas por 

Silva et al. (2005) e Mengel; Barber (1974), de que o melhor aproveitamento do 

nitrogênio está baseado na época de aplicação, sendo que adubações realizadas de 

forma precoce ou tardia podem reduzir o aproveitamento pelas plantas. 

Tabela 17 -  Eficiência de uso do nitrogênio de dois híbridos de milho em função do 
estádio de aplicação em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

 EUN      

 P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
1/
 21,6 21 21,3 a* 

13,5 

V10 19,6 24,1 21,9 a 

½ V5 + ½ V10 19,6 19,1 19,3 ab 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 19,6 27,6 23,6 a 

VT 11,8 15,2 13,5 b 

Sem N - - -   

Média 18,4ns
2/
 21,4 

  CV(%) 28,9     

  Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 19 11,2 15,1 a* 

17,6 

V10 17,4 11,5 14,4 a 

½ V5 + ½ V10 17,7 13 15,3 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 19,9 10,7 15,3 a 

VT 13,4 4,4 8,9 b 

Sem N - - - 

Média 17,5ns 10,2 

  ´CV(%) 86,8     
1/
 V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 

escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha
-1

. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem significativamente pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade. 
2/
ns não significativo (p>= 0,05). 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

O parcelamento da fertilização nitrogenada de cobertura em duas ou três 

vezes não aumentou a eficiência de uso do nitrogênio, em relação às aplicações 

feitas integralmente em V5 e V10.  

Não houve diferenças significativas na eficiência de uso do nitrogênio entre os 

híbridos, na média dos estádios de aplicação, nas duas safras em que foi conduzido 

o experimento. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Fernandes; 
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Buzetti (2005), que ao testarem seis híbridos de milho, encontraram similaridade na 

eficiência de uso do nitrogênio. Já em trabalho conduzido por Junior et al. (2008), 

usando dois híbridos de milho, obteve-se resultados diferentes na eficiência de uso 

do nitrogênio entre os materiais avaliados. 

As recomendações de adubação (N-P-K) realizadas para o experimento 

objetivaram alcançar tetos de rendimento de grãos equivalentes a 21 t ha-1. Porém, 

as produtividades atingidas nas duas safras agrícolas não ultrapassaram 15,5 t ha-1 

(Tabela 13) em nenhum dos tratamentos. A eficiência do uso do nitrogênio atingiu 

valores muito baixos, não ultrapassando 27 kg de grãos por kg de nitrogênio, 

justificando o rendimento inferior ao esperado pela recomendação. Vários trabalhos 

científicos evidenciam valores da eficiência do uso do nitrogênio maiores do que os 

encontrados neste trabalho. Carvalho et al. (2011), testando a eficiência do uso do 

nitrogênio em cultivares de milho com aplicações de 144 kg ha-1 de N, identificaram 

que o híbrido P30F53 alcançou eficiência de 34,1 kg de grãos por unidade de 

nitrogênio. Mota et al. (2015), em experimento utilizando ureia comum, obtiveram 

valores de eficiência do uso do nitrogênio de 42 e 35 kg de grãos por unidade de 

nitrogênio no 1° e 2° ano, respectivamente. 

As baixas produtividades encontradas no experimento durante a condução 

das duas safras agrícolas, podem ainda estar relacionadas com o pH do solo e a 

porcentagem de fósforo da área experimental (Tabela 1). Os valores foram baixos e 

proporcionou a presença de alumínio tóxico, impedindo a absorção dos nutrientes e 

comprometendo o desenvolvimento do sistema radicular. Além disso, os teores de 

fosforo encontrados foram baixos, e a aplicação do nutriente foi realizado de forma 

superficial no momento da semeadura, reduzindo a absorção pelas plantas e 

limitando a produtividade.    

Outro fator que pode ter limitado os tetos produtivos foi a presença de elevada 

percentagem de colmos doentes encontrados nas duas safras agrícolas em que se 

conduziu o experimento (Tabela 11). Esse comportamento está atrelado à condução 

do experimento em área com monocultivo de milho há quatro anos, em sucessão à 

aveia no inverno, caracterizando um ambiente ideal para proliferação e 

sobrevivência de fungos causadores de doenças de colmos.  As percentagens no 

dia da colheita variaram de 7,3 a 84%. Segundo Casa et al. (2007), a presença de 

doenças nos colmos em plantas de milho altera a consistência do feixe vascular e 
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compromete a translocação de água e nutrientes do solo para a parte área da 

planta, reduzindo significativamente o potencial de rendimento de grãos. 

A análise estatística dos dados de rendimento de grãos e componentes de 

rendimento avaliados no experimento apresentou ausência de significância da 

aplicação de nitrogênio entre os estádios fenológicos com base na hipótese de que 

uma aplicação tardia de nitrogênio, próxima ao pendoamento, pode incrementar os 

tetos produtivos da cultura, proporcionando maior massa do grão e maior número de 

grãos por espiga. Contudo, esta hipótese não foi confirmada pelos dados 

apresentados nas tabelas 13, 15 e 16. 

As vantagens agronômicas do fracionamento da adubação nitrogenada em 

diferentes estádios são maiores sob condições edafo-climáticas que favoreçam a 

perda do nutriente suprido via fertilização antes da absorção pela planta. As maiores 

perdas do nitrogênio mineral aplicado no solo ocorrem pelos processos de lixiviação 

do NO3
-, que acontece quando a água da chuva ou irrigação atravessa a superfície e 

carrega o nutriente para as camadas mais profundas do solo, impedindo-o de ser 

absorvido pelas raízes das plantas (LUCHESE et al., 2001); e pela volatilização de 

NH3, que é estimulada por quando se aplica ureia superficialmente sob alta 

temperatura atmosférica e baixa umidade no solo (LUCHESE et al., 2001). A 

ausência de resposta para fator estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura 

também pode ser explicada pelas condições ambientais desfavoráveis para perdas 

acentuadas de N por lixiviação do nitrato e volatilização da amônia, nas duas safras 

agrícolas. 

As características texturais do solo tem grande influência na magnitude da 

perda de nitrogênio pelo processo de lixiviação. Solos  argilosos possuem maior 

capacidade de retenção de nitrogênio, principalmente na forma de NH4, quando 

comparado a solos arenosos. Outro ponto positivo para os solos argilosos é a maior 

capacidade de armazenamento de água em seu perfil, reduzindo a percolação da 

água e, consequentemente, o arraste de NO3 para camadas mais profundas 

(COELHO; VERLENGIA, 1973; BORTOLINI, 2000). Segundo Ernani (2008), o 

processo de lixiviação é dependente da quantidade de sítios de adsorção e tende a 

se intensificar em solos com teores elevados de areia ou diminuir em solos com alta 

matéria orgânica e argilosos. 

Nas duas safras agrícolas, o experimento foi conduzido em solo classificado 

como Nitossolo Vermelho Distrófico típico (EMBRAPA, 2006), caracterizando-o 
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como textura fina. Segundo análise do solo realizada em setembro de cada safra, na 

camada arável (0 a 20 cm) apresentou 560 g kg-1 de argila; 60,0 g kg-1 de matéria 

orgânica em 2014/15, e 530 g kg-1 de argila; 36,0 g kg-1 de matéria orgânica, em 

2015/16.  

As precipitações pluviométricas foram bem distribuídas durante o ciclo da 

cultura nas duas safras agrícolas, como demostram os dados de precipitação na 

Figura 2. Apenas ocorreu alta precipitação acumulada na primeira safra, quando as 

plantas se encontravam em estádio VT, momento em que foram feitas as últimas 

fertilizações. Porém, é possível que boa parte do nitrogênio já havia sido absorvido 

pelas plantas durante o período vegetativo, momento que ocorre alta demanda de 

nitrogênio, devido ao grande crescimento da cultura. Segundo Ernani (2008), a 

lixiviação de nitrogênio oriundo da ureia não ocorre imediatamente após a aplicação 

do fertilizante. É necessário de seis a oito chuvas. Em condições onde o pH do solo 

é baixo e a aplicação do fertilizante é realizada superficialmente, ocorre 

retardamento do processo de lixiviação. Portanto, as características químicas e 

texturais do Nitossolo Vermelho em que se conduziu o trabalho, provavelmente 

minimizaram as perdas por lixiviação de nitrato, aumentando a disponibilidade de N 

ao milho em todos os estádios fenológicos de aplicação do fertilizante nitrogenado. 

A ureia aplicada ao solo sofre hidrólise rapidamente (dois a três dias) por 

meio da ação da enzima uréase, que é produzida por microrganismos presentes no 

solo (REYNOLDS; WOLF, 1987).  Esse processo pode gerar perdas de nitrogênio 

na forma gasosa, levando à baixa eficiência de fertilizantes nitrogenados (LOPES; 

GUILHERME, 2000; TASCA et al., 2011). Esse processo é altamente influenciado 

pela textura do solo, capacidade de troca de cátions, pH, umidade do solo e 

temperatura atmosférica. A aplicação de ureia em solos alcalinos tende a 

potencializar o processo de volatilização, devido a concentração de OH ser elevada. 

Assim, o amônio reage com as mesmas, formando amônia, que é volátil (BISSANI et 

al., 2008; ERNANI 2008). O pH (H2O) do solo da área experimental se encontrava 

com valores de 5,2, na safra 2014/15, e 5,1, na safra 2015/16. Isso não 

proporcionou ao amônio encontrar grandes concentrações de hidroxilas, impedindo 

de reagir e formar amônia, que é volátil.  

As temperaturas durante as aplicações de nitrogênio também não foram 

propícias a perdas por volatilização. As fertilizações foram realizadas nos meses de 

novembro, dezembro e janeiro, períodos condizentes com os estádios V5, V10 e VT, 
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respectivamente. Nas safras agrícolas 2014/15 e 2015/16, as temperaturas médias 

mensais variaram entre 17,6 e 20,8 °C. Temperatura elevadas aceleram a hidrolise 

da ureia, devido ao aumento da atividade da enzima urease, criando condições 

ideais para a perda de nitrogênio por volatilização (CLAY et al., 1990). Experimentos 

conduzidos por Tasca et al. (2011), utilizando diferentes fontes de N, evidenciaram 

que a volatilização da amônia apresentou aumento significativo quando a 

temperatura atmosférica aumentou de 18 para 35 °C, atingindo perdas de 

aproximadamente 50 %. O mesmo foi encontrado por O’Connor; Hendrickson 

(1987), em que ao aplicar nitrogênio em temperatura de 35 °C, a hidrolise ocorreu 

um dia após ser realizada a fertilização, e após decorre sete dias cerca de 70% do 

nitrogênio volatilizou.  

A área experimental foi irrigada com uma lâmina de 30 mm sempre que houve 

falta de umidade no solo para incorporação do nutriente logo após a aplicação da 

ureia. Este procedimento foi necessário apenas na primeira safra, durante a 

aplicação feita em V10 (Figura 2). As precipitações foram bem distribuídas e acima 

da média necessária para o ciclo total da cultura. Assim, as baixas temperaturas 

atmosféricas e a boa disponibilidade hídrica do solo provavelmente contribuíram 

para reduzir as perdas de N por volatilização de amônia. 

Esse conjunto de fatores ocorridos durante as duas safras agrícolas em que 

foi conduzido o experimento, mostram condições com baixa possibilidade de perdas 

de nitrogênio pelo processo de lixiviação do nitrato e/ou volatilização de amônia. 

Dessa forma, os resultados obtidos no presente trabalho mostram ausência de 

diferenças entres os estádios de aplicação do nitrogênio, independente do híbrido 

utilizado. O solo argiloso, com elevada matéria orgânica, temperaturas amenas e pH 

baixo, aliado a precipitações bem distribuídas durante o ciclo, não geraram perdas 

significativas de nitrogênio. Nesses casos, o parcelamento do nitrogênio na cultura 

do milho não traz respostas positivas. Esse fato também foi evidenciado por Mota et 

al. (2015), na mesma área experimental. 

 O solo da área experimental proporcionou níveis de nitrogênio muito 

parecidos, impossibilitando a identificação do manejo mais eficiente da adubação 

nitrogenada. Segundo Amado et al. (2013), quando ocorre ausência de resposta da 

cultura à aplicação de nitrogênio, o fator limitante da produtividade não é mais o 

nutriente. A hipótese de que o solo foi um bom fornecedor de nitrogênio para a 

cultura é evidenciada pelo rendimento obtido no tratamento sem N, que apresentou 



74 
 

 

médias de produtividade acima de 7 t ha-1 nas duas safras agrícolas (Tabela 13). 

Resultados semelhantes também foram encontrados por Argenta et al. (2003) 

Sangoi et al. (2007) e Amado et al. (2013), atingindo produtividades de grãos de 

milho acima de 7 t ha-1, sem a aplicação de N, em solos com alto teor de matéria 

orgânica.  

Como não houve diferença entre estádios que receberam as fertilizações, não 

foi possível identificar se o maior parcelamento do nitrogênio em cobertura traz 

vantagens para o rendimento de grãos. Em solos argilosos e elevada matéria 

orgânica, aliados a temperaturas amenas e precipitações pluviais bem distribuídas, 

como ocorreu durante a condução do experimento, o parcelamento da cobertura 

nitrogenada com uma aplicação tardia de N no pendoamento não foi uma estratégia 

de manejo viável para incrementar o rendimento de grãos. Vários trabalhos na 

literatura mostram uma ampla variedade de resultados na identificação do melhor 

estádio para a aplicação do nitrogênio. Escosteguy et al. (1997), utilizando doses de 

80 e 160 kg ha-1 em solo argiloso, não observaram diferença na produtividade de 

grãos quando o nitrogênio foi aplicado em uma vez em estádios V4-V5, V6-V7, V8-

V9. Resultados semelhantes foram identificados por Casagrande; Fornasieri Filho 

(2002), utilizando doses de 90 kg ha-1 em solo argiloso, não observaram diferença 

na produtividade de grãos quando o nitrogênio foi aplicado todo na semeadura ou 

parcelado em V5-V6.  

O melhor momento para realizar a adubação nitrogenada de cobertura no 

milho depende de fatores como tipo de solo, umidade, temperatura, precipitações 

ocorridas durante a safra, teto de produtividade almejado e ciclo do híbrido, entre 

outros. Portanto, outros trabalhos distintos conduzidos sob condições 

edafoclimáticas são necessários para averiguar se o maior parcelamento da 

cobertura nitrogenada, associado ao fornecimento do nitrogênio na floração, são 

estratégias viáveis para alavancar a produtividade do milho no Brasil. 

  

2.6  CONCLUSÕES  
 

O parcelamento da cobertura nitrogenada em duas ou três vezes não 

aumenta o rendimento de grãos e a eficiência de uso do nitrogênio, em relação às 

fertilizações feitas integralmente em V5 e V10, independentemente do ciclo do 

híbrido. 
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A época e o tipo de parcelamento da adubação nitrogenada em cobertura são 

flexíveis e tem pouco impacto sobre o desempenho agronômico do milho em 

Nitossolos Vermelhos distróficos. 
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3  ACÚMULO DE MASSA SECA, ÁREA FOLIAR E TEOR DE CLOROFILA DE 
HÍBRIDOS DE MILHO COM CICLOS CONTRASTANTES EM FUNÇÃO DA 
ÉPOCA E FRACIONAMENTO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA DE COBERTURA 
 

3.1  RESUMO 
 

Estudos de acúmulo de massa seca são fundamentais para definir estratégias que 
auxiliem na identificação dos estádios em que o nitrogênio deve estar presente no 
solo para que cultura do milho possa expressar todo o seu potencial. Alguns híbridos 
atuais têm capacidade de absorver nitrogênio do solo durante o período reprodutivo. 
Como a remobilização é limitada, a absorção do nitrogênio do solo no enchimento 
de grãos pode ser uma estratégia para atingir incrementos na produtividade. Este 
trabalho foi conduzido objetivando avaliar os efeitos da época de aplicação do 
fertilizante nitrogenado sobre o acúmulo de massa seca, a área foliar e o teor de 
clorofila durante o enchimento de grãos de híbridos de milho com ciclos 
contrastantes. O experimento foi implantado em Lages, SC, nos anos agrícolas de 
2014/2015 e 2015/2016. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao 
acaso, dispostos em parcelas subdivididas. Na parcela principal foram testados dois 
híbridos: P1680YH (hiper-precoce) e P30F53YH (precoce). Nas subparcelas foram 
avaliadas seis épocas de aplicação do nitrogênio em cobertura: testemunha sem N, 
todo N aplicado em V5, todo o N aplicado em V10, ½ do N em V5 e ½ em V10, 1/3 
em V5, 1/3 em V10 e 1/3 em VT e todo N em VT. A dose de N foi de 300 kg ha e a 
fonte foi ureia. Avaliou-se o acúmulo de fitomassa nas folhas, colmos, pendões, 
espigas e grãos no espigamento e 14, 28, 42, 56 e 70 dias após. Não houve 
diferenças significativas na área foliar e no teor relativo de clorofila durante o 
enchimento de grãos entre os tratamentos com aplicação integral de N em V5 e V10 
e os com parcelamento da adubação nitrogenada em duas (V5-V10) e três vezes 
(1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT). O fracionamento da adubação nitrogenada até o 
pendoamento não prolongou o acúmulo de massa seca nas folhas e nem aumentou 
as taxas de incremento na massa seca dos grãos, em relação a aplicação integral 
de N em V5 e V10. Não houve diferenças consistentes no acúmulo de massa seca 
nas diferentes partes da planta entre os tratamentos onde as fertilizações foram 
realizadas numa única vez em V5 ou V10 e parceladamente em três vezes até o 
pendoamento.  
 
Palavras-chave: Zea mays. Fitomassa. Cultivares. Fenologia. Nitrogênio. 
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3.2  ABSTRACT 
 
Studies of maize dry matter accumulation are fundamental to define strategies that 
help to identify the growth stages where nitrogen must be present in the soil so that 
the crop can express its full potential. Some current hybrids have the capacity to 
uptake nitrogen during their reproductive phase.  Since remobilization is limited, 
nitrogen uptake from the soil during grain filling may be a strategy to increase grain 
yield. This work was carried out aiming to evaluate the effect of nitrogen side-dress 
time on dry mass accumulation, leaf area and leaf index relative chlorophyll content 
during grain filling of maize hybrids with contrasting growth cycles. The experiment 
was set in Lages, SC, during the growing seasons of 2014/2015 and 2015/2016. A 
randomized block design, arranged in split plots was used. Two hybrids were tested 
in the main plots: P1680YH (hyper-early) and P30F53YH (early). Six nitrogen 
application times were assessed in the split plots: control (without N), full N rate 
applied at V5, full N rate applied at V10, ½ N rate applied at V5 and ½ at V10, 1/3 N 
rate applied at V5, 1/3 at V10 and 1/3 at VT and all N rate applied at VT. Nitrogen 
rate was 300 kg of N ha-1. Urea as used as the nitrogen source. Dry mass 
accumulation of the stalk, leaves, tassel, ear (straw + cob) and grains were 
determined at silking and 14, 28, 42, 56 and 70 days after silking. There were no 
differences in leaf area and leaf index relative chlorophyll content during grain filling 
among treatments with the whole side-dress carried out at V5 and V10 or split in two 
(V5-V10) or three (1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT) times. The splitting of nitrogen 
fertilization up to tasseling did not improve leaf dry mass accumulation neither 
enhanced the rates of grain dry mass accumulation, when compared to the full 
nitrogen fertilization performed during the crop early growth stages. There were no 
consistent differences in the dry mass accumulation at different plant parts between 
treatments where N fertilization was carried out in one single operation at V5 or V10 
and with N side-dress split in three times up to tasseling. 
 
Key-words: Zea mays. Dry mass. Hybrids. Phenology. Nitrogen 
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3.3  INTRODUÇÃO 
 

Nos últimos anos, a cultura do milho passou por importantes avanços 

tecnológicos, destacando-se o melhoramento genético com o desenvolvimento de 

híbridos mais precoces e produtivos. Estas mudanças levaram ao aumento da 

quantidade de nitrogênio aplicada na lavoura e à necessidade de maior 

parcelamento das fertilizações nitrogenadas. 

A construção do aparato fotossintético do milho está praticamente completa 

no florescimento, sendo muito pouco incrementada após esse período. Isto se deve 

ao hábito determinado de crescimento da cultura e ao fato da planta começar a 

priorizar após o espigamento o desenvolvimento das partes reprodutivas, 

mobilizando os fotoassimilados das folhas para os grãos (FIORINI et al., 2010). A 

acumulação de massa seca nas diferentes partes da planta de milho possui um 

padrão semelhante no tempo. Em geral, ela apresenta acentuado acréscimo no 

florescimento e início do enchimento de grãos, principalmente em lavouras de altos 

rendimentos (KARLEN et al., 1988). 

Para as folhas de milho, o acúmulo é lento no início de desenvolvimento 

vegetativo das plantas. Após o estádio V6 ocorre incremento significativo de massa 

seca, atingindo o máximo no florescimento. Após esse período, o processo é 

inverso, havendo redução na massa seca foliar devido a remobilização dos 

fotoassimilados para as partes reprodutivas, senescência e despedaçamento das 

folhas, principalmente as baixeiras (VASCONCELLOS et al., 1983). 

O acúmulo de massa seca no colmo apresenta o comportamento parecido 

com o acúmulo na folha, apresentando baixo incremento no início do 

desenvolvimento das plantas e aumentando consideravelmente a partir de 30 dias 

após a emergência, atingindo acúmulo máximo cerca de três semanas após o 

florescimento (VASCONCELLOS et al., 1983). A partir desse ponto, o colmo começa 

a perder massa, com a ocorrência da remobilização dos assimilados para o 

enchimento de grãos, atendendo à capacidade do dreno da espiga (DUNCAN et al., 

1965; ADELAMA; MILBOURN, 1972). 

Nos grãos, o acúmulo de matéria seca inicia na fertilização, sendo lento nos 

primeiros dias e crescendo até atingir a maturidade fisiológica. Nesta fase, ocorre 

intensa mobilização dos fotoassimilados das folhas e remobilização da massa seca 

dos colmos, direcionando todos para o enchimento das espigas (VASCONCELLOS 
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et al., 1983). Após o florescimento, o aumento do rendimento biológico do milho se 

deve principalmente ao acúmulo de fitomassa na espiga, incluindo o sabugo, os 

grãos e as palhas que os protegem (VASCONCELLOS et al., 1998). 

O acúmulo da massa seca quantifica o quanto uma planta aumentou sua 

biomassa durante determinado período ou a formação de um órgão, 

desconsiderando o conteúdo de água existente em suas partes. Para Okumura et 

al., (2013), a quantificação do crescimento e o acúmulo de nutrientes são essenciais 

para avaliar o crescimento final de diferentes partes da planta, identificando o 

momento ideal em que a planta necessita do nutriente disponível para absorção. O 

acúmulo de massa seca e nutrientes do milho é variável em função do híbrido, 

estádio fenológico, parte da planta, fertilidade do solo, condições climáticas, 

densidade de semeadura e desfolha durante a fase de florescimento (BORGES, 

2006; SANGOI et al., 2002). 

Estudos envolvendo o comportamento da absorção do nitrogênio entre 

híbridos antigos e atuais identificaram resultados importantes que auxiliam no 

manejo do nutriente. Os híbridos modernos, altamente produtivos, absorvem 

nitrogênio em quantidades significativas após o florescimento (CIAMPITTI; VYN 

2013, KOSGEY et al., 2013, BRUIN; BUTZEN, 2014, NING et al., 2014). A 

remobilização do nitrogênio das folhas e dos colmos para o enchimento de grãos é 

limitada. Portanto, é necessário garantir nitrogênio disponível para a absorção 

durante todo o ciclo da cultura para que não ocorram deficiências que reduzam a 

produtividade (CIAMPITTI; VYN, 2013). 

Outro aspecto importante é a precocidade dos híbridos disponíveis. Quanto 

mais precoce for o híbrido, menor é o período de absorção e maior é a resposta 

potencial ao parcelamento da fertilização nitrogenada (SANGOI et al., 2016). Os 

agricultores brasileiros têm atualmente à disposição elevado número de híbridos de 

milho, classificados quanto à duração de seu ciclo em quatro categorias: hiper-

precoces, super-precoces, precoces e tardios, sendo esta classificação definida pela 

exigência térmica de cada híbrido para atingir o pendoamento (SANGOI et al., 2010) 

A recomendação de adubação para as plantas de lavoura baseia-se em 

resultados de resposta à fertilização e na exigência nutricional em determinados 

estádios fenológicos. Há necessidade de identificar se o padrão de absorção dos 

nutrientes e acúmulo de massa são iguais para todos os genótipos. Esta informação 
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é importante para definir o melhor momento de aplicar a adubação (Duarte et al., 

2003).   

Para Cantarella et al. (1993), o milho após o florescimento pode apresentar 

índices de absorção de até 50%, indicando que a aplicação tardia de parte do N 

pode trazer vantagens. Entre estas, pode ser citada a manutenção da área foliar por 

um período maior de tempo durante o enchimento de grãos, o que aumenta a 

atividade fotossintética da cultura e, consequentemente, o rendimento de grãos. 

A redução da senescência foliar na cultura do milho é positiva, pois ele é uma 

das espécies que apresenta alto potencial de utilização da radiação solar, 

convertendo o carbono mineral em carbono orgânico, o que gera acúmulo nos grãos 

e, conseqüentemente, aumento na produtividade (ARGENTA et al., 2003).   

Trabalhos conduzidos por Tollenaar; Lee (2002) e Sangoi et al. (2013) 

demonstraram que há diferenças na senescência foliar entre os híbridos atuais 

quando comparados aos mais antigos. Com o decorrer dos anos ocorreu um 

acréscimo no tempo da permanência de folhas verdes na planta de milho, o que leva 

a acreditar que a característica denominada popularmente de “stay green” é 

hereditária.  Assim, os híbridos atuais apresentam maiores produtividades por 

possuírem menor taxa de senescência foliar. Ao retardarem a senescência, eles 

passam a interceptar mais radiação solar e acumular maior quantidade de matéria 

seca (DUVICK et al., 2005; ECHARTE et al., 2008).  O fornecimento de nitrogênio na 

época adequada ao longo do ciclo da cultura pode potencializar esta característica. 

A deficiência do nitrogênio na cultura do milho é visível através de reduções 

na área foliar, teor de clorofila e menor biomassa vegetativa de plantas. Isto resulta 

na diminuição da interceptação da luz solar e da produção de fotoassimilados 

(MONNEVEUX et al., 2005; ECHARTE et al., 2008), reduzindo a alocação da massa 

seca acumulada nas estruturas reprodutivas e, consequentemente, o rendimento de 

grãos (MONNEVEUX et al., 2005). 

A associação de períodos prolongados de acúmulo de nitrogênio e massa 

seca após o florescimento pode proporcionar aumentos significativos na 

produtividade do milho, principalmente em híbridos precoces com alto potencial de 

rendimento (MOLL et al., 1994).  

O manejo de adubação nitrogenada na cultura do milho é a pratica mais 

importante que deve ser utilizada em lavouras que objetivam altos tetos produtivos. 

Entre as práticas, o estudo da marcha de absorção de nutrientes e o acúmulo de 



82 
 

 

matéria seca em função dos estádios fenológicos da cultura são os principais fatores 

quer servem como subsidio para definir a época mais indicada para realizar as 

adubações. Isto contribui para o aumento da eficiência na lavoura pela melhor 

utilização dos insumos e do solo, diminuindo custos e aumentando o rendimento. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o acúmulo de massa seca das diferentes 

partes da planta, a área foliar e o teor relativo de clorofila durante o período 

reprodutivo de híbridos de milho de ciclos contrastantes em função do estádio de 

aplicação do nitrogênio. 

 

3.4  MATERIAL E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido a campo durante os anos agrícolas de 2014/15 e 

2015/16. A área experimental encontra-se no distrito de Santa Terezinha do Salto, 

localizado a 20 km da cidade de Lages, Planalto Sul de Santa Catarina. As 

coordenadas geográficas do local são 27º 50’ 35’’ de latitude sul e 50º 29’ 45’’ de 

longitude oeste e altitude de 849 metros. O clima da região, de acordo com a 

classificação de Köppen-Geiger, citado por Kottek et al. (2006), é do tipo Cfb, 

mesotérmico, com verões brandos, temperaturas médias do mês mais quente 

inferiores a 22ºC e precipitações pluviais bem distribuídas. 

A área experimental possui solo classificado como Nitossolo Vermelho 

Distrófico típico (EMBRAPA, 2006). Os dados referentes a fertilidade do solo 

constam na Tabela 1.  Em meados de maio de cada ano agrícola foi implantada uma 

cobertura de solo no inverno utilizando-se 80 kg ha-1 de sementes de aveia preta 

(Avena strigosa). A dessecação da cobertura de inverno foi feita no final do mês de 

setembro, utilizando-se o herbicida glifosate, na dose de 1.400 g i.a. ha-1. 

O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, dispostos em 

parcelas sub-divididas. Na parcela principal foram avaliados dois híbridos de milho: 

P1680YH, de ciclo hiper-precoce, e P30F53YH, de ciclo precoce. A soma térmica 

para conclusão do ciclo dos dois híbridos é de 1220 e 1556 graus-dia, 

respectivamente. Nas subparcelas foram testados seis sistemas com diferentes 

épocas de aplicação do fertilizante nitrogenado em cobertura: testemunha sem N, 

todo N aplicado em V5 (cinco folhas expandidas), todo o N aplicado em V10 (dez 

folhas expandidas), ½ do N em V5 e ½  em V10, 1/3 em V5, 1/3 em V10 e 1/3 em 

VT (pendoamento) e todo N em VT.  
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Cada subparcela foi constituída por seis linhas, espaçadas em 0,7 m, com 7 

m de comprimento. A quinta linha foi utilizada para coleta de plantas para avaliação 

do acúmulo de massa seca. A segunda linha foi utilizada para as leituras do teor de 

clorofila total e área foliar. As linhas um, quatro e seis e 0,5 m na extremidade de 

cada linha funcionaram como bordadura. 

 A área experimental recebeu adubação com a mistura de fósforo, potássio e 

nitrogênio no dia da semeadura, levando em consideração resultados da análise de 

solo realizada anualmente na área experimental antes da instalação do experimento 

e seguindo as recomendações da CQFS-RS/SC (2004) para alcançar tetos 

produtivos de 21 t ha-1 de grãos. As fontes utilizadas de N, P e K foram ureia (45% 

de N), superfosfato triplo (46% de P2O5) e cloreto de potássio (60% de K2O), 

respectivamente. As doses aplicadas na semeadura foram de 30 kg ha-1 de N, 295 

kg ha-1 de P2O5 e 170 kg ha-1 de K2O. Os fertilizantes foram distribuídos 

superficialmente próximos às linhas de semeadura. 

 A adubação de nitrogênio em cobertura foi realizada próxima à linha da 

cultura e sem incorporação ao solo. As épocas de aplicação seguiram o que foi 

definido em cada tratamento, sendo no momento em que as plantas atingiram o 

estádio fenológico desejado da escala de Ritchie et al. (1993). A dose total aplicada 

de N em cobertura foi de 300 kg ha-1. 

O experimento foi implantado no dia 22 de outubro, na safra 2014/2015, e no 

dia 15 de outubro, na safra 2015/2016. Foram utilizadas semeadoras manuais e a 

implantação do ensaio foi feita no sistema de semeadura direta. As sementes foram 

tratadas antes da semeadura com os inseticida Poncho® (clotiadinina), CropStar® 

(imidacloprido + tiodicarbe) e com o fungicida Maxim XL® (fludioxonil + metalaxyl), 

para controle preventivo de pragas e doenças na fase inicial do ciclo da cultura. 

A área foi sulcada mecanicamente com uma semeadora antes da semeadura 

para identificar as linhas e agilizar o processo. Utilizou-se barbantes marcados com 

as distâncias pertinentes para a densidade de 90.000 pl ha-1 de forma a posicionar 

as sementes adequadamente na semeadura. Foram depositadas três sementes por 

cova para garantir o estande desejado. Quando as plantas se encontravam com três 

folhas expandidas, efetuou-se o desbaste para ajustar a população ao valor 

desejado (90.000 pl ha-1). 

O controle de plantas daninhas foi efetuado em pré-emergência das mesmas, 

utilizando-se o herbicida Primatop® (atrazina + simazina), aplicada logo após a 
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semeadura do experimento. O controle químico pós-emergente das invasoras foi 

feito utilizando a combinação do herbicida Primatop® (atrazina + simazina) e 

Soberan® (tembotriona) quando as plantas de milho estavam no estádio V3.  

No controle preventivo de doenças foliares foi utilizado o fungicida Priori Xtra® 

(azixistrobina + ciproconazol) quando as plantas atingiram os estádios V12 e V18 da 

escala proposta por Ritchie et al. (1993). Os inseticidas para controle da lagarta de 

cartucho (Spodoptera frugiperda) foram aplicados quando houve 10% de plantas 

com sintomas de raspagem, utilizando os produtos Turbo (Beta-ciflutrina) no estádio 

V3, Larvim (tiodecarbe) em V6 e Ampligo (Lambda cialotrina, clorantraniliprole) em 

V9. 

           A avaliação do acúmulo de massa seca nas diferentes partes da planta foi 

feita em R1 (espigamento) e 14, 28, 42, 56 e 70 dias após o espigamento. Foram 

colhidas em cada avaliação três plantas em sequência por subparcela. Estas plantas 

foram dissecadas, separando-se as folhas, colmos, pendões, espigas (palhas + 

sabugo) e grãos em sacos distintos, os quais foram colocados em estufa a 65ºC até 

obtenção de massa constante para estimar o acúmulo de massa seca. A massa 

seca alocada a cada uma das partes da planta foi estimada através da média das 

três plantas coletadas. 

Quando a cultura atingiu o estádio V4, foram marcadas em cada subparcela 

cinco plantas que se apresentavam uniformes fenológica e morfologicamente. Estas 

plantas foram utilizadas para análise da área foliar e do teor relativo de clorofila. 

A área foliar foi obtida medindo-se o comprimento (C) e a maior largura (L) de 

todas as folhas fotossinteticamente ativas. Foram feitas determinações de área foliar 

em R1 e 14, 28, 42, 56 e 70 dias após o espigamento. Considerou-se 

fotossinteticamente ativas as folhas com mais de 50% de sua área verde, de acordo 

com critério proposto por Borrás et al. (2003). A área foliar por planta foi estimada 

utilizando-se a fórmula: A= C x L x 0,75, onde o valor 0,75 é um coeficiente de 

correção, uma vez que as folhas não apresentam área retangular. 

O teor relativo de clorofila foi medido com auxílio do equipamento 

clorofilômetro, modelo Clorofilog (CFL 1030), na folha de inserção da espiga (folha 

índice). Foram feitas leituras de clorofila em R1 e 14, 28, 42, 56 e 70 dias após o 

espigamento. Padronizou-se três medições por folha (base, meio e extremidade), 

repetindo-se o procedimento nas cinco plantas marcadas por unidade experimental. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância utilizando-se o 
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teste F. Os valores de F foram considerados significativos ao nível de significância 

de 5 % (P<0,05). Quando alcançada significância estatística, as médias das seis 

amostragens realizadas para cada tratamento foram comparadas utilizando-se o 

teste de Tukey. Efetuou-se também uma análise de regressão para avaliar a 

evolução do acúmulo de fitomassa em cada estrutura da planta. Esta análise foi feita 

individualmente por híbrido e adotando-se o delineamento de parcelas subdivididas, 

onde a época de aplicação do fertilizante nitrogenado foi locada na parcela principal 

e a época de amostragem na subparcela. 

 

3.5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.5.1  Acúmulo de massa seca no colmo 
 

O acúmulo de massa seca no colmo durante o enchimento de grãos não 

apresentou interação entre os tratamentos, mas foi afetado pelo estádio em que foi 

aplicado o nitrogênio, nas duas safras agrícolas de condução do trabalho (Apêndice 

6 e Tabela 18). Na safra 2014/2015, o maior acúmulo de massa seca do colmo 

ocorreu para o estádio em que todo o nitrogênio foi aplicado em V5. A testemunha e 

o tratamento em que o nitrogênio foi aplicado todo em VT apresentaram os menores 

acúmulos de massa seca do colmo, na média dos dois híbridos. Nesta safra 

agrícola, o híbrido P30F53YH acúmulou mais massa seca no colmo que o híbrido 

P1680YH. 
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Tabela 18 -  Massa seca no colmo de dois híbridos de milho em função do estádio 
de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Massa Seca (g pl
-1

)     

P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5
**
 82,8 79,9 81,3 a*

1/
 

19,9 

V10 79,8 64 71,9 b 

½ V5 + ½ V10 79,7 69,8 74,8 ab 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 78,3 67,1 72,7 b 

VT 66,1 54,6 60,3 c 

Sem N 60,2 57,6 58,9 c 

Média 74,5 a 65,5 b 

  CV(%) 22,7     

  Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 74,7 70,8 72,8 a 

15,2 

V10 69,7 60,8 65,3 bc 

½ V5 + ½ V10 75,2 70,5 72,9 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 75,9 68,2 72,0 ab 

VT 62 56,6 59,3 cd 

Sem N 53,8 54,2 54,0 d 

Média 68,5 ns
2/
 63,5 

  ´CV(%) 20,5     

** V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha-1. 
* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
2/ns – Diferenças entre médias não significativas 
1/ Valores médios de seis épocas de amostragem. 

Na safra agrícola 2015/2016, os maiores acúmulos de massa seca do colmo 

foram obtidos com a aplicação em dose única no estádio V5 e parcelada nos 

estádios V5 e V10. A testemunha e o tratamento com aplicação integral de N em VT 

apresentaram os menores acúmulos de massa seca.  Nesta safra, não houve 

diferença entre híbridos para a massa seca do colmo, na média dos estádios de 

aplicação de N.  

A análise de regressão mostrou que não houve efeito significativo da época 

de aplicação do fertilizante nitrogenado em cobertura sobre o acúmulo de massa 

seca no colmo do híbrido P30F53YH na safra 2014/15 (Figura 3a). Já para o híbrido 

P1680, houve diferenças significativas para os estádios em que o nitrogênio foi 

aplicado numa única dose quando as plantas se encontravam em V5 e V10. Nestes 
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tratamentos detectou-se incrementos de 0,32 e 0,38 g pl-1 respectivamente, para 

cada dia após o estádio R1. 

Figura 3 -  Acúmulo de massa seca no colmo durante o enchimento de grãos de 
dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio 
em cobertura. Lages, SC, 2014/15. 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 Na safra 2015/16, o acúmulo de massa seca no colmo após o espigamento  

apresentou incremento linear para o híbrido P30F53YH quando o nitrogênio foi 

parcelado nos estádios V5-V10, aumentando 0,6 g pl-1 para cada dia após R1 

(Figura 4a). O híbrido P1680YH apresentou significância para o mesmo tratamento, 
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havendo um comportamento quadrático em que ele atingiu o máximo acúmulo de 

massa seca aos 55 dias após o estádio R1 (Figura 4b). 

Figura 4 -  Acúmulo de massa seca no colmo durante o enchimento de grãos de 
dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio 
em cobertura. Lages, SC, 2015/16. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
 

De uma maneira geral, os maiores valores absolutos de massa seca do colmo 

foram obtidos nas últimas amostragens realizadas aos 56 e 70 dias após o 

espigamento, momento em que os grãos se aproximavam da maturidade fisiológica. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Borges (2006), em que o 
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incremento da massa do colmo se estendeu até próximo a maturação fisiológica dos 

híbridos utilizados pelo autor. Já, Vasconcellos et al. (1983) verificou que os híbridos 

utilizados atingiram o acúmulo máximo de massa seca de colmo próximo ao 

florescimento.  

As diferenças no momento em que o colmo atinge o máximo acúmulo de 

massa seca durante o enchimento de grãos dependem das condições edafo-

climáticas em que a cultura está se desenvolvendo, as quais interferem no balanço 

entre fonte e dreno. Durante a primeira metade do enchimento de grãos, quando a 

atividade fotossintética é alta e a capacidade dos grãos de acumular açúcar é baixa, 

o colmo atua como dreno dos fotoassimilados produzidos pelas folhas, aumentando 

sua massa. Na segunda metade do enchimento de grãos, quando a atividade 

fotossintética das folhas diminui e a demanda dos grãos por açúcares aumenta, o 

colmo atua como fonte, remobilizando reservas para os grãos e reduzindo a sua 

massa (SANGOI et al., 2010). Esta tendência se acentua quando há restrições de 

fertilidade que abreviem a vida útil das folhas. A ausência de um decréscimo 

significativo de fitomassa do colmo nas últimas amostragens é um indicativo de que 

a atividade fotossintética das folhas foi suficiente para atender à demanda dos grãos 

até a sua maturação fisiológica, não havendo necessidade de translocação 

acentuada de açúcares do colmo para o principal dreno da planta no final do ciclo da 

cultura. 

Outro ponto importante a destacar é que durante os dois anos de condução 

do experimento a massa seca do colmo apresentou alta variação entre os valores 

durante as coletas realizadas após R1. Isto também contribuiu para o pequeno 

número de regressões significativas entre os estádios de aplicação do nitrogênio. O 

procedimento experimental adotado de colher três plantas em sequência na linha, 

sem fazer uma padronização destas plantas no momento da coleta, contribuiu para 

aumentar a variabilidade e para a baixa significância encontrada nesta variável, 

conforme descrito nas Figuras 3 e 4.  

 

3.5.2  Acúmulo de massa seca nas folhas 
 

O acúmulo de massa seca nas folhas foi afetado pelos efeitos principais de 

híbridos e estádios de aplicação no nitrogênio em cobertura, na média das seis 

amostragens realizadas (Apêndice 6). Nas duas safras agrícolas, o P30F53YH 

apresentou maior massa seca foliar do que o P1680YH (Tabela 19). Isto 
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provavelmente se deveu a sua maior exigência calórica para florescer, a qual se 

refletiu em maior número de folhas produzidas (Tabela 5). N safra 2015/2016, a 

aplicação de todo o nitrogênio em estádio VT proporcionou menor acúmulo de 

massa seca nas folhas em relação aos tratamentos que receberam nitrogênio no 

início de desenvolvimento. Porém, esse tratamento foi superior à testemunha, 

acumulando 22,3% a mais de massa seca nas folhas, evidenciando que ocorreu 

absorção e translocação do nitrogênio após e florescimento.  

Tabela 19 -  Massa seca nas folhas de dois híbridos de milho em função do estádio 
de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC 

Estádio de Aplicação de N 

Massa Seca (g pl
-1

) 
  

P30F53YH P1680YH 
  

Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5** 56,8 51,9 54,4 a
1/ 

22,0 

V10 56,5 44,2 50,4 a 

½ V5 + ½ V10 58,3 49,9 54,1 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 57,9 48,3 53,1 a 

VT 52,2 43,6 48,0 a 

Sem N 42,4 36,5 39,5 b 

Média 54,0 a 45,7 b 

  CV(%) 16,4 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 57,7 43,7 50,7 a 

17,6 

V10 56,7 43,9 50,3 a 

½ V5 + ½ V10 56,1 46,8 51,4 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 56,8 46,5 51,6 a 

VT 47,1 38,6 42,9 b 

Sem N 35,1 31,6 33,3 c 

Média 51,6 a 41,9 b 

  ´CV(%) 24,9 
  

** V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha

-1
. 

* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1/ 

Valores médios de seis épocas de amostragem. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

O comportamento da massa seca nas folhas durante o enchimento de grãos 

nos diferentes estádios de aplicação de nitrogênio no milho na safra 2014/15 seguiu 

o modelo de regressão quadrático (Figura 5). O híbrido P30F53YH apresentou 
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significância para os estádios em que o nitrogênio foi aplicado em uma única dose 

em V5 e parcelado em 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT (Figura 5a). De acordo com as 

equações ajustadas aos dados, obteve-se um ponto de inflexão aos 23 dias para o 

estádio V5 e de 11 dias para o estádio 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT. Isto indica que a 

aplicação de nitrogênio toda em V5 manteve massa seca das folhas por um período 

maior durante a fase reprodutiva da cultura do milho do que o parcelamento em três 

vezes. Este comportamento não confirma a hipótese do trabalho de que o maior 

fracionamento da adubação nitrogenada, com a aplicação de 1/3 da dose total em 

VT, retarda a senescência foliar durante o enchimento de grãos.  
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Figura 5 -  Acúmulo de massa seca nas folhas durante o enchimento de grãos de 
dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio 
em cobertura. Lages, SC, 2014/15. 

 
 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Para o híbrido P1680YH, a regressão no modelo quadrático foi significativa 

em todos os estádios de aplicação do N em cobertura (Figura 5b). Quando o 

nitrogênio foi aplicado parceladamente em V5-V10, as plantas mantiveram o 

incremento da massa seca de folhas após o estádio R1 por um período de 21 dias, 

representando o maior período de incremento da massa foliar após o espigamento 

entre os tratamentos. 
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Na safra 2015/2016, a regressão no modelo quadrático foi significativa para 

todos os tratamentos utilizados no trabalho para a variável acúmulo de massa seca 

nas folhas (Figura 6). Para os dois híbridos, o maior período de incremento da 

massa seca foliar durante o enchimento de grãos ocorreu quando o nitrogênio foi 

todo aplicado no estádio VT. Os pontos de máximo acúmulo com aplicação integral 

do N no pendoamento do P30F53YH e P1680YH foram atingidos aos 25 e 20 dias 

após R1, respectivamente. Neste tratamento, as plantas atingiram o florescimento 

com deficiência de nitrogênio. Após ser realizada a fertilização, a planta absorveu e 

iniciou o acúmulo de massa seca das folhas durante o período pós-florescimento. 

Isto é mais um indicativo da capacidade de absorção de N apresentada pelos 

híbridos modernos, característica que foi destacada por Kosgey et al. (2013), Bruin; 

Butzen (2014), Ning et al. (2014) e Ciampitti; Vyn (2013). Assim como no primeiro 

ano, a testemunha sem N apresentou menores valores de massa seca nas folhas 

em todas as épocas de amostragem. 

Além dos menores valores, a testemunha sem N apresentou as maiores taxas 

de decréscimo da massa verde alocada às folhas à medida em que o enchimento de 

grãos evoluiu. Este comportamento era esperado, pois o nitrogênio é um constituinte 

essencial da clorofila. Desta forma, a não realização da cobertura nitrogenada 

diminuiu a formação da clorofila e aumentou sua degradação. Estas duas 

características aceleraram a senescência foliar, resultando em menor massa seca 

de folhas verdes em todas as coletas (SANGOI et al., 2016). 
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Figura 6 -  Acúmulo de massa seca nas folhas durante o enchimento de grãos de 
dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio 
em cobertura. Lages, SC, 2015/16. 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 

O comportamento das curvas da massa seca das folhas visualizados nas 

Figuras 5 e 6 é condizente com trabalhos encontrados na literatura. O período 

compreendido entre o início de enchimento de grãos e a maturidade fisiológica da 
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cultura é marcado pelo aumento na contribuição dos fotoassimilados presentes nas 

folhas para os grãos. Assim, as folhas iniciam o processo da perda de massa seca 

após o espigamento. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Borges (2006), que ao 

trabalhar com acúmulo de matéria seca em diferentes partes da planta de dois 

híbridos de milho, constatou que a massa incrementou até aos 85 dias após a 

emergência, período que foi marcado pelo início do enchimento de grãos. Trabalhos 

realizados por Vasconcellos et al. (1983) e Karlen et al. (1988) evidenciaram o 

mesmo comportamento, porém o máximo acúmulo da matéria seca nas folhas foi 

atingido próximo ao florescimento, mais cedo do que o encontrado no presente 

trabalho. 

Segundo DeBruin et al. (2013), mais de 63 % do nitrogênio presente nas 

folhas pode ser remobilizado para outras partes da planta, principalmente para 

enchimento dos grãos. A remobilização é intensificada a partir do florescimento e se 

estende até à maturidade fisiológica, diminuindo consideravelmente a massa seca 

das folhas acumulada durante o período vegetativo.  

Um ponto importante a destacar é que não houve diferenças marcantes na 

massa seca das folhas entre os tratamentos com aplicação integral de N em V5 e 

V10 e aqueles em que a cobertura nitrogenada foi parcelada em duas (V5-V10) ou 

três (1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT) vezes. Isto é um indicativo de que o padrão de 

senescência foliar ao final do enchimento de grãos foi semelhante entre estes 

tratamentos. 

 

3.5.3  Acúmulo de massa seca no pendão 
 

O acúmulo de massa seca no pendão não foi afetado significativamente pelos 

estádios de aplicação do N na safra 2014/15 (Tabela 20). Na safra 2015/16, a 

aplicação parcelada do nitrogênio nos estádios 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 

proporcionou a maior massa seca do pendão em comparação a aplicação toda em 

VT e a testemunha. Nas duas safras agrícolas, o híbrido P30F53YH acúmulou maior 

massa seca no pendão que o P1680YH. 
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Tabela 20 -  Massa seca no pendão de dois híbridos de milho em função do estádio 
de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Massa Seca (g pl
-1

) 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5** 2,2 1,6 1,9 ns
2/
 

19,3 

V10 2,5 1,5 2,0 

½ V5 + ½ V10 2,3 1,6 1,9 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 2,4 1,6 2,0 

VT 2,1 1,5 1,8 

Sem N 2,1 1,4 1,8 

Média 2,3 a 1,5 b 

  CV(%) 31,9 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 2,0 1,6 1,8 ab 

18,9 

V10 2,1 1,5 1,8 ab 

½ V5 + ½ V10 2,1 1,5 1,8 ab 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 2,1 1,7 1,9 a
*1 

VT 1,9 1,4 1,6 b 

Sem N 1,8 1,3 1,6 b 

Média  2,0 a 1,5 b 

  ´CV(%) 27,8 
  

** V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha

-1
. 

* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
2/
Diferenças não significativas na coluna 

1/ 
Valores médios de seis épocas de amostragens. 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Na safra 2014/2015, o acúmulo de massa seca no pendão do híbrido 

P30F53YH seguiu o modelo de regressão linear quando o nitrogênio foi aplicado no 

estádio V10 e parcelado em 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT (Figura 7a). Já para os 

estádios de aplicação do N em V5 e parcelado em V5-V10 o modelo quadrático foi o 

que melhor explicou o comportamento desta variável. A aplicação parcelada em V5-

V10 proporcionou o maior tempo de acúmulo de massa, atingindo o ponto de 

inflexão em, aproximadamente, 16 dias após R1.  
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Figura 7 -  Acúmulo de massa seca do pendão durante o enchimento de grãos de 
dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio 
em cobertura. Lages, SC, 2014/15. 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 
O híbrido P1680YH decresceu linearmente a massa seca alocada ao pendão 

quando as fertilizações nitrogenadas foram feitas em V5-V10, V5-V10 -VT e VT 

(Figura 7b) A aplicação de nitrogênio parcelada em V5-V10 proporcionou maior 

decréscimo na massa seca no pendão, com valor de 0,28g a cada 14 dias  após R1. 
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Já a aplicação de todo o N em VT apresentou o menor decréscimo, somando 0,25g 

a cada 14 dias após R1. 

Na safra 2015/16, o híbrido P30F53YH apresentou decréscimo linear no 

acúmulo de massa seca no pendão para o tratamento sem N (Figura 8a). A cada 14 

dias após R1 o pendão perdeu aproximadamente 0,13 gramas de massa seca. Já o 

híbrido P1680YH apresentou resposta linear para a aplicação parcelada de 

nitrogênio nos estádios V5 eV10 e quadrática para a testemunha. A aplicação 

parcelada proporcionou redução de, aproximadamente, 0,15 gramas na massa do 

pendão a cada 14 dias após R1.  

Analisando-se os valores de massa seca alocada ao pendão durante o 

enchimento de grãos percebe-se que, em termos gerais, houve menor fitomassa na 

inflorescência masculina nas últimas amostragens do que nas primeiras, 

independentemente do híbrido e da época de aplicação do N. Este comportamento é 

esperado, pois a planta investe fotoassimilados no pendão principalmente até o 

estádio R1, no qual ocorrerá a polinização e a fertilização. A partir do momento em 

que a antese estiver concluída, a tendência natural é de senescência e redução da 

fitomassa no pendão. 
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Figura 8 -  Acúmulo de massa seca do pendão durante o enchimento de grãos de 
dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio 
em cobertura. Lages, SC, 2015/16. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 

Desta forma, os decréscimos lineares da massa seca do pendão após R1 

apresentados nas Figuras 7 e 8 estão de acordo com resultados obtidos por Borges 

(2006). Este autor constatou que o máximo acúmulo foi atingido no final do período 
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de florescimento. Após este estádio, o pendão já cumpriu a função da formação e 

liberação do pólen, secando e perdendo massa seca até o final do ciclo.  

 

3.5.4  Acúmulo de massa seca em espigas sem grãos 
 

A massa seca acumulada pelas espigas, na média das seis amostragens, foi 

influenciada pelo efeito principal da época de aplicação do N,  no primeiro ano, e 

pela interação de híbrido e época de aplicação do fertilizante nitrogenado no 

segundo (Apêndice 6 e Tabela 21). Em 2014/2015, a testemunha sem N produziu 

menos massa seca nas espigas do que os demais tratamentos, que não diferiram 

entre si. Em 2015/2016,  o híbrido P30F53YH alocou menor quantidade de massa 

seca nas espigas no tratamento sem N do que quando se fez a cobertura 

nitrogenada. Já para o híbrido P1680YH não houve diferenças entre os tratamentos 

relacionados a nitrogênio para esta variável. Nos tratamentos com aplicação de N, o 

P30F53 produziu mais massa seca nas espigas do que o P1680YH. Na testemunha, 

não houve diferenças entre híbridos.   
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Tabela 21 -  Massa seca nas espigas sem grãos de dois híbridos de milho em função 
do estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Massa Seca (g/planta) 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5** 36,9 39,4 38,2 A
 

24,3 

V10 38,9 32,0 35,4 A 

½ V5 + ½ V10 41,3 35,3 38,3 A 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 37,6 35,9 36,8 A 

VT 35,4 31,8 33,6 A 

Sem N 24,9 25,5 25,2 B 

Média 35,8 ns 33,3 

  CV(%) 38,4 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 43,7aA 32,6 bA
*1 

37,9 

26,8 

V10 44,6aA 32,1 bA 38,4 

½ V5 + ½ V10 43,2aA 36,6 bA 39,9 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 43,7 aA 35,3 bA 39,5 

VT 37,1 aA 29,7 bA 33,4 

Sem N 23,1 aB 26,9 aA 25,0 

Média 39,2  32,2  

  ´CV(%) 30,8 
  

 ** V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha

-1
. 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1/ 

Valores médios de seis épocas de amostragens. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Na safra 2014/2015, o acúmulo de massa seca de espigas apresentou 

comportamento quadrático para o híbrido P30F53YH no tratamento em que o 

nitrogênio foi aplicado todo em VT (Figura 9a). Houve incremento da massa seca até 

43 dias após R1, ocorrendo decréscimo depois desse período. Nas demais épocas 

de aplicação do N, as regressões não foram significativas. Já para o híbrido 

P1680YH, somente houve significância do modelo de regressão quadrático quando 

o nitrogênio foi aplicado em ½ V5 + ½ V10 (Figura9b). O máximo acúmulo de 

matéria seca na espiga foi atingido aos 36 dias após R1, diminuindo massa seca 

depois desse período. 
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Figura 9 -  Acúmulo de massa seca nas espigas sem grãos durante o enchimento 
de grãos de dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação 
de nitrogênio em cobertura. Lages, SC, 2014/15. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

Na safra 2015/2016, a massa seca de espigas do híbrido P30F53YH 

apresentou o mesmo comportamento da safra 2014/15, com significância no modelo 

quadrático para aplicação de todo o nitrogênio em estádio VT (Figura 10a). O ponto 

de máximo acúmulo de massa seca foi atingido aos 38 dias após R1. Para o híbrido 

P1680YH, o modelo quadrático foi significativo no acúmulo de massa seca nas 

espigas para as fertilizações realizadas em V5-V10, 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT, todo 
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em VT e para a testemunha (figura 10b).  O parcelamento do nitrogênio em V5-V10 

proporcionou o maior tempo de acúmulo da matéria seca, atingindo o máximo em, 

aproximadamente, 33 dias após R1. 

Figura 10 -  Acúmulo de massa seca nas espigas sem grãos durante o enchimento 
de grãos de dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação 
de nitrogênio em cobertura. Lages, SC, 2015/16. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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 De uma maneira geral, o máximo acúmulo da massa seca nas espigas das 

regressões significativas foi atingido entre 33 a 43 dias após R1.  Esse intervalo de 

tempo albergou a fase de enchimento em que os grãos estavam nos estádios R3 

(grão leitoso) e R4 (grão pastoso), em ambos os híbridos. A partir deste momento, 

houve tendência de decréscimo na massa seca de espigas, o que pode ser um 

indicativo da remobilização de reservas do sabugo para os grãos, bem como da 

senescência das brássicas que protegem as espigas. Resultados diferentes foram 

encontrados por Borges (2006), que constatou máximo acúmulo de massa seca na 

espiga no final do florescimento, com manutenção dos valores registrados neste 

momento até o final do ciclo.  

 

3.5.5  Acúmulo de massa seca nos grãos 
 

A massa seca alocada aos grãos, na média das seis amostragens foi afetada 

pelo efeito principal da época de aplicação do N, no primeiro ano, e pela interação 

entre os dois fatores estudados no trabalho, no segundo (Apêndice 6 e Tabela 22). 

Os tratamentos que receberam as fertilizações numa única vez ou de forma 

parcelada não diferiram entre si, sendo significativamente superior à testemunha em 

2014/2015. Não houve diferenças significativas entre híbridos na safra 2014/2015. 

Esse comportamento diferiu do reportado por Chen et al. (2015) que, ao comparar 

híbridos modernos e antigos em aplicação de taxas altas (220 kg N ha−1) e baixas 

(55 kg N ha−1) de nitrogênio, perceberam diferenças entre híbridos. Neste trabalho, 

os híbridos modernos acumularam quantidades significativamente maiores que os 

híbridos mais antigos.  
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Tabela 22 -  Massa seca nos grãos de dois híbridos de milho em função do estádio 
de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC. 

Estádio de Aplicação de N 

Massa Seca (g pl
-1

) 
  

P30F53YH P1680YH 

  Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5** 92,7 88,0 90,3 A
1/ 

41,5 

V10 79,3 65,7 72,5 A 

½ V5 + ½ V10 96,6 75,7 86,2 A 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 87,2 78,0 82,6 A 

VT 80,2 70,4 75,3 A 

Sem N 52,3 45,4 48,8 B 

Média 81,4 ns
2/
 70,5 

  CV(%) 40,2 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 103,1 aA 97,1 aA
*1 

100,1 

21,8 

V10 99,3 aA 88,9 aAB 94,1 

½ V5 + ½ V10 99,5 aA 95,2 aA 97,4 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 104,5 aA 95,6 aA 100,1 

VT 85,4 aB 86,8 aAB 86,1 

Sem N 54,2 bC 79,6 aB 66,9 

Média 91,0 90,5 

  ´CV(%) 25,5 
  

** V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha

-1
. 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
2/
Diferenças não significativas 

 

1/ 
Valores médios de seis épocas de amostragens. 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017 

 Em 2015/2016, a aplicação de todo o nitrogênio em VT proporcionou ao 

híbrido P30F53YH menor massa de grãos, quando comparado com os tratamentos 

que receberam nitrogênio nos estádios iniciais. Contudo, este tratamento foi superior 

à testemunha, evidenciando que ocorreu absorção tardiamente e translocação de 

nitrogênio para os grãos. O híbrido P1680YH acúmulou maior massa seca nos grãos 

do que o híbrido P30F53YH no tratamento que não recebeu nitrogênio em cobertura. 

Nos tratamentos com aplicação de N não houve diferenças entre híbridos na massa 

de grãos produzida. 

 O acúmulo de massa seca nos grãos produzidos na safra 2014/2015 

aumentou linearmente para todos os estádios que receberam nitrogênio, numa única 
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dose ou parcelada, para os dois híbridos utilizados no experimento (Figura 11). As 

taxas de acúmulo de fitomassa nos grãos variaram de 1,54 a 2,74 g dia-1 e 1,86 a 

2,36 g dia-1 para os híbridos P30F53YH e 1680YH, respectivamente. Nos dois 

híbridos, as maiores taxas de acúmulo foram obtidas com a aplicação integral do N 

em V5 e as menores na testemunha. Isto confirmou as observações de Jones et al. 

(1996) de que o cultivo de milho em ambientes com deficiência de nitrogênio reduz 

as taxas de acúmulo e a duração do período de enchimento de grãos.  

 

Figura 11 -  Acúmulo de massa seca nos grãos durante o seu enchimento de dois 
híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio em 
cobertura. Lages, SC, 2014/15. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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Na safra 2015/2016 o comportamento do acúmulo de massa seca nos grãos 

foi semelhante a safra 2014/15 (Figura 12). Desta forma, o modelo de regressão 

linear apresentou significância para todos os estádios de aplicação de nitrogênio 

para os dois híbridos testados, independente do parcelamento ou não das 

fertilizações. De forma similar ao primeiro ano, as maiores taxas diárias de acúmulo 

de fitomassa nos grãos dos dois híbridos foram obtidas com a aplicação de todo o 

nitrogênio no estádio V5. Neste tratamento houve incrementos de  37,8 g e 36,8 g a 

cada 14 dias decorridos após R1 para os híbridos P30F53YH e P1680YH, 

respectivamente. A testemunha apresentou o menor acúmulo de massa seca nos 

grãos do híbrido P30F53YH, incrementando 22,5 g a cada 14 dias. Já no híbrido 

P1680YH, o menor incremento foi registrado com a aplicação integral de nitrogênio 

em V10, que resultou no aumento da massa seca dos grãos de 32,5 g a cada 14 

dias decorridos após R1. 
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Figura 12 -  Acúmulo de massa seca nos grãos durante o seu enchimento de dois 
híbridos de milho em função do estádio de aplicação de nitrogênio em 
cobertura. Lages, SC, 2015/16. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 Os resultados obtidos no trabalho corroboram com os encontrados por Borges 

(2006), em que a massa seca dos grãos apresentou incremento linear até à 

maturação fisiológica dos dois híbridos avaliados em seu trabalho.  
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 Trabalhos conduzidos por Kosgey et al. (2013), utilizando híbridos, doses de 

nitrogênio e estádios de aplicação diferentes, evidenciaram que o acúmulo de 

matéria seca total das plantas na maturidade fisiológica foi superior em relação ao 

tratamento Sem N (dose 0) e que houve diferenças significativas do acúmulo de 

massa seca total entre os dois híbridos testados no experimento. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Ciampitti; Vyn (2011), em trabalhos realizados 

nos Estados Unidos.   

 As Figuras 11 e 12 mostram que, embora tenham ocorrido diferenças 

numéricas nos coeficientes angulares das retas, estas diferenças foram pequenas, 

com os maiores valores sendo registrados com a aplicação integral do N em V5. Isto 

reforça a tese de que o fracionamento da fertilização nitrogenada em duas ou três 

vezes não trouxe vantagens significativas ao enchimento dos grãos, em relação à 

aplicação integral do fertilizante nas fases iniciais do ciclo da cultura.  

 

3.5.6  Área foliar por planta 
 

 Em 2014/2015 a área foliar por planta da cultura durante o enchimento de 

grãos foi afetada pelo efeito principal da época de aplicação do nitrogênio em 

cobertura e não apresentou interação entre tratamentos (Tabela 23 e Apêndice 7). 

Já em 2015/2016 houve efeito significativo dos efeitos principais dos dois fatores 

estudados no trabalho. Nos dois anos agrícolas, a testemunha sem N e o tratamento 

com aplicação integral do fertilizante em VT externaram menor área foliar durante o 

enchimento de grãos do que os demais tratamentos, que não diferiram entre si. 

Tanto em 2014/2015 quanto em 2015/2016, o híbrido P30F53YH apresentou 

maiores valores numéricos de área foliar do que o P1680YH. Contudo, apenas no 

segundo ano as diferenças foram significativas. Sangoi et al. (2014) comentaram 

que a menor área foliar diminui a eficiência fotossintética da cultura, reduzindo a 

interceptação da radiação fotossinteticamente ativa. Isto diminui a concentração de 

carboidratos não estruturais do colmo (VIEIRA, 2012) e o número de óvulos que a 

planta consegue fertilizar (SANGOI et al., 2012). Neste sentido, a menor área foliar 

da testemunha e com a aplicação integral de N em VT contribuíram para as menores 

produtividades destes tratamentos (Tabela 13). 
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Tabela 23 -  Área Foliar de dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação 
de nitrogênio em cobertura. Lages, SC 

Estádio de Aplicação de N 

Área Foliar (cm² pl
-1

) 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média CV(%) 

V5** 6973 6127 6550 a
*1/ 

18,6 

V10 6782 6456 6619 a 

½ V5 + ½ V10 7081 5475 6278 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 6814 6044 6429 a 

VT 5801 4734 5267 b 

Sem N 5753 4052 4903 b 

Média 6534 ns
2/
 5481 

  CV(%) 56,6 
  

 
Safra 2015/2016 Média CV(%) 

V5 7123 5408 6265 a 

17,1 

V10 6911 5430 6170 a 

½ V5 + ½ V10 7122 5396 6259 a 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 6780 5753 6266 a 

VT 6156 4388 5272 b 

Sem N 5086 3768 4427 c 

Média 6530 a 5024 b 

  ´CV(%) 15,1 
  

** V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha

-1
. 

* Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna ou na linha não diferem significativamente 
pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
2/
 Diferenças não significativa 

1/ 
Valores médios de seis épocas de amostragens. 

Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 

 O comportamento da área foliar das plantas de milho nos diferentes estádios 

de aplicação de nitrogênio no milho na safra 2014/2015 seguiu o modelo de 

regressão quadrático para os dois híbridos testados no trabalho (Figura 13). A 

variável foi significativa em todos os estádios que receberam as fertilizações, 

independente de ocorrer o parcelamento ou não. A aplicação de todo o nitrogênio no 

estádio V10 fez o híbrido P30F53YH expressar o maior tempo de incremento na 

área foliar entre os tratamentos, atingindo o valor máximo 18 dias após R1 (Figura 

11a). Já a aplicação parcelada em 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT proporcionou o menor 

tempo de aumento na área foliar, com o máximo ocorrendo aos 1,5 dias após o 

espigamento. Isto indica que a aplicação de uma parte do nitrogênio no 
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pendoamento não foi eficaz em aumentar a durabilidade da área foliar para o híbrido 

P30F53YH. 

Figura 13 -  Área Foliar durante o enchimento de grãos de dois híbridos de milho (a 
e b) em função do estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. 
Lages, SC, 2014/15. 

 
 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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 A aplicação de todo o nitrogênio em VT proporcionou ao híbrido P1680YH o 

maior tempo de permanência da área foliar, atingindo o ponto de máxima aos 20 

dias após R1 (Figura 13b). Isto evidencia que híbridos mais novos e com ciclo mais 

precoce podem absorver nitrogênio tardiamente e manter a área foliar por um 

período maior, proporcionando condições para melhorar o enchimento de grãos. A 

testemunha evidenciou o menor tempo de incremento na área foliar, atingindo seu 

máximo aos dois dias após R1. 

 Na safra 2015/16 a área foliar seguiu o mesmo comportamento da safra 

2014/15, onde o modelo de regressão quadrático apresentou significância para 

todos os estádios em que receberam as fertilizações, independentemente de ser 

aplicado em uma única vez ou de forma parcelada (Figura 14). O híbrido P30F53YH 

externou a maior tempo de área foliar com a aplicação de nitrogênio parcela em V5-

V10, atingido o máximo aos 15 dias após R1 (Figura 14a). Já o híbrido P1680YH 

apresentou essa característica para a aplicação de todo nitrogênio em VT, com 

máxima área foliar aos 17 dias decorridos após R1 (Figura 14b). A testemunha 

apresentou o menor tempo de incremento na área foliar para os dois híbridos 

testados. 
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Figura 14 -  Área Foliar durante o enchimento de grãos de dois híbridos de milho em 
função do estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, SC, 
2014/15. 

  

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 

 Para Rajcan; Tollenaar (1999), a eficiência de absorção do nitrogênio pelas 

raizes após o período de florescimento é um fator importante, pois ela minimiza a 

remobilização do nitrogenio dos orgãos vegetativos e reprodutivos, mantendo a area 

foliar por maior tempo e prolongando o acúmulo de massa seca.  A continuidade da 
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absorção de nitrogênio pelas raizes durante o periodo de enchimento de grãos reduz 

a senescência de folhas, aumentando a duração da fotossintese e, 

consequentemente, o rendimento de grãos (CIAMPITTI et al., 2011). A expectativa 

teórica do trabalho era de que o maior francionamento da adubação nitrogenada de 

cobertura, com aplicação de 1/3 da dose total no pendoamento, prolongasse a 

duração da área foliar, retardando a senescência foliar. Esta expectativa não foi 

confirmada pelos dados apresentados nas Figuras 13 e 14. 

 

3.5.7  Teor relativo de clorofila na folha índice 
 
 O teor relativo de clorofila na folha índice foi afetado pelo efeito principal da 

época de aplicação do nitrogênio no primeiro ano e pela interação de híbrido e 

época de aplicação do fertilizante nitrogenado no segundo ano (Tabela 24 e 

Apêndice 7).  Em 2014/2015, a folha índice da testemunha apresentou menor teor 

relativo de clorofila do que os tratamentos com aplicação de N, os quais não 

diferiram entre si, na média dos dois híbridos.  Em 2015/2016, a fertilização feita em 

VT proporcionou ao híbrido P30F53YH o menor teor de clorofila, em relação aos 

tratamentos que receberam o nitrogênio nos estádios iniciais numa única dose ou 

parceladamente. A testemunha apresentou o menor teor relativo de clorofila entre os 

tratamentos para ambos os híbridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

Tabela 24 -  Teor relativo de clorofila (TRC) na folha índice de dois híbridos de milho 
em função do estádio de aplicação de nitrogênio em cobertura. Lages, 
SC. 

Estádio de Aplicação 
de N 

TRC 
  

P30F53YH P1680YH 

  
Safra 2014/2015 Média 

CV(
%) 

V5** 53,4 44,7 49 A*1/ 

12,3 

V10 52,6 43,6 48,1 A 

½ V5 + ½ V10 50,6 43,1 46,8 A 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 49,7 45,2 47,4 A 

VT 47,7 42,9 45,3 A 

Sem N 35,9 28,7 32,3 B 

Média 48,3 a 41,3 b 

  CV(%) 13,4 
  

 
Safra 2015/2016 Média 

CV(
%) 

V5 56,1 aA* 40,6 bA 48,3 

15,4 

V10 54,7 aA 41,9 bA 48,3 

½ V5 + ½ V10 58,0 aA 40,2 bA 49,1 

1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT 54,6 aA 41,7 bA 48,1 

VT 46,1 aB 36,3 bA 41,2 

Sem N 33,3 aC 26,7 bB 30,0 

Média 50,4 37,9 

  ´CV(%) 15,8 
  

** V5 - cinco folhas expandidas; V10 - dez folhas expandidas; VT - pendoamento, de acordo com 
escala de Ritchie et al. (1993).  Dose única de 300 kg N ha

-1
. 

* Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem 
significativamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
1/ 

Valores médios de seis épocas de amostragens. 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

 
 O teor relativo de clorofila do híbrido P30F53YH foi maior do que o do 

P1680YH nas duas safras agrícolas em que se conduziu o experimento. Essa 

diferença está de acordo com os trabalhos realizados por Mccullough et al. (1994) 

que ao trabalharem com dois híbridos de milho em diferentes níveis de manejo do 

nitrogênio no Canadá, observaram que em aplicação de alta dose de nitrogênio, o 

teor de clorofila foi estatisticamente diferente entre os híbridos.  

 Na safra 2014/2015, o teor relativo de clorofila da folha índice durante o 

enchimento de grãos apresentou comportamento quadrático para os dois híbridos, 
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em todas as épocas de aplicação do fertilizante nitrogenado (Figura 15). A aplicação 

do nitrogênio numa única vez no estádio V10 manteve o teor de clorofila pelo maior 

tempo para o híbrido P30F53YH, atingindo o ponto de inflexão aos 19 dias após R1. 

Já essa característica para o híbrido P1680YH foi atingida com a aplicação 

parcelada do nitrogênio nos estádios 1/3 V5 + 1/3 V10 + 1/3 VT, atingido aos 25 dias 

após R1. A testemunha apresentou um decréscimo linear no teor da clorofila para os 

híbridos P30F53YH e P1680YH durante o enchimento de grãos. 

Figura 15 -  Teor relativo de clorofila da folha índice durante o enchimento de grãos 
de dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de 
nitrogênio em cobertura. Lages, SC, 2014/15. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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Na safra 2015/16, o teor de clorofila seguiu o modelo quadrático para os 

estádios com aplicação de nitrogênio no híbrido P30F53YH (Figura 16a). A 

aplicação integral do nitrogênio em VT possibilitou o maior tempo de incremento do 

teor de clorofila da folha índice, atingido o valor máximo aos 28 dias após R1, para o 

híbrido P30F53YH. O maior período de incremento no índice SPAD encontrado com 

a aplicação em VT pode estar relacionado ao fato de durante todo o período 

vegetativo as plantas apresentaram deficiência em nitrogênio. Ao se aplicar o 

nutriente em dose alta tardiamente, isto possibilitou a absorção de N durante o início 

do enchimento de grãos. Desta forma, as plantas investiram maior quantidade de N 

na formação de clorofila, em relação aos outros tratamentos. A testemunha reduziu 

linearmente o teor de clorofila durante o período amostral. 
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Figura 16 -  Teor relativo de clorofila da folha índice durante o enchimento de grãos 
de dois híbridos de milho em função do estádio de aplicação de 
nitrogênio em cobertura. Lages, SC, 2015/16. 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 

             

O híbrido P1680YH apresentou decréscimo linear no teor de clorofila para 

todos os tratamentos em 2015/2016 (Figura 16b). A aplicação de todo o nitrogênio 
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no estádio VT proporcionou o menor decréscimo da clorofila. Por outro lado, a 

testemunha evidenciou a maior perda de clorofila durante o enchimento de grãos. 

 O teor relativo de clorofila seguiu padrão semelhante para todos os 

tratamentos visualizados nas figuras 15 e 16. Os valores foram diminuindo a medida 

em que se aproximava de 70 dias após R1. Essa tendência é condizente com 

trabalhos realizados nos Estados Unidos por Yang et al. (2012) que, ao trabalhar 

com níveis de alto, médio e baixo manejo de nitrogênio em dois locais diferentes, 

perceberam que as leituras da clorofila diminuíam à medida que chegava ao final do 

ciclo. A mobilização de carboidratos das folhas para os grãos vai gradativamente 

estimulando a degradação da clorofila. Isto leva ao amarelecimento e à senescência 

foliar, reduzindo os valores do teor relativo de clorofila mensurados pelo 

clorofilômetro (SANGOI et al., 2016). 

 Segundo Argenta et al. (2001), o uso do clorofilômetro é uma alternativa para 

avaliar o teor de nitrogênio das plantas. Valores acima de 58 no espigamento são 

considerados níveis adequados de nitrogênio.  Nas figuras 13 e 14 observa-se que 

as leituras realizadas pelo aparelho evidenciaram valores do teor de clorofila abaixo 

de 58 no estádio R1, principalmente para a testemunha e quando o nitrogênio foi 

aplicado todo em VT. Deve-se, contudo, destacar que os valores de teor relativo de 

clorofila também podem variar em função do híbrido e estádio de desenvolvimento 

em que se procedem as leituras com o clorofilômetro. 

 

3.6 CONCLUSÕES  
 

 O parcelamento da fertilização nitrogenada em três vezes até o pendoamento 

não aumentou a área foliar, o teor relativo de clorofila na folha índice e a massa seca 

alocada às folhas durante o enchimento de grãos, em relação a aplicação integral de 

N em V5 e V10. 

 A aplicação de 1/3 da dose de N em VT não aumentou significativamente as 

taxas de acúmulo de massa seca nos grãos e nem os valores de massa 

concentrada nos grãos durante o enchimento, em relação aos tratamentos com 

aplicação integral do N nas fases iniciais do ciclo da cultura. 

 Não houve diferenças consistentes na alocação de massa seca às diferentes 

partes da planta entre as fertilizações realizadas numa única vez em V5 e V10 ou 

parcelado em três vezes até o pendoamento. 
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 O híbrido P30F53YH apresentou maior acúmulo de massa seca nos colmos, 

folhas e pendão e externou maior teor relativo de clorofila na folha índice do que o 

P1680YH. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Para atingir elevados rendimento de grãos de milho são necessários 

conhecimento de fisiologia, fenologia e manejo da cultura. Entre os aspectos ligados 

à construção e manutenção da produtividade por meio do manejo, destaca-se a 

adubação nitrogenada. A disponibilidade mineral em quantidades e em estádios 

responsivos proporciona ótimos rendimentos, quando não se tem outros limitantes. 

A quantidade de nitrogênio absorvido pelo milho varia durante o ciclo da planta, em 

função da quantidade de raízes e do estádio fenológico em que se encontra. Uma 

alternativa eficiente é o parcelamento do nitrogênio, que resulta na disponibilidade 

do nutriente em períodos de maior demanda, diminuindo as perdas devido a 

processos que o nitrogênio está sujeito quando é aplicado ao solo, principalmente se 

for sem incorporação ao solo. 

O presente trabalho foi realizado com base em resultados obtidos por 

experimentos realizados no Estados Unidos, onde os pesquisadores evidenciaram 

que a aplicação do nitrogênio de forma parcela, com parte do nutriente sendo 

fornecido no florescimento proporcionou ganhos no rendimento de grãos. O 

experimento foi concebido com base em duas hipóteses: a) a aplicação de uma 

parte da adubação nitrogenada de cobertura no pendoamento é uma estratégia de 

manejo que potencializa o rendimento de grãos do milho; b) os híbridos de milho 

apresentam respostas distintas à época de aplicação do nitrogênio em cobertura. 

A hipótese em que a aplicação de uma parte da adubação nitrogenada de 

cobertura no pendoamento é uma estratégia de manejo que potencializa o 

rendimento de grãos do milho não foi confirmada nas condições de realização do 

trabalho. Esperava-se que a aplicação de parte do nitrogênio no pendoamento 

resultaria em folhas fotossinteticamente ativas por mais tempo, e assim prolongaria a 

duração da área foliar, e consequentemente, promoveria aumento na massa de 

grãos e no rendimento. A expectativa de maior resposta era para o híbrido com 

maior precocidade (hiperprecoce), pois híbridos de ciclo mais rápido necessitariam 

de nitrogênio disponível durante todo o ciclo, devido a sua absorção ocorrer de 

forma semelhante durante o período vegetativo e também reprodutivo.  

Os dados referente a área foliar, teor relativo de clorofila na folha índice, 

massa de 1.000 grãos e rendimento de grãos não corroboraram com essas 

hipóteses. Esses dados mostraram que não houve diferenças significativas entre os 
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híbridos estudados e entre os estádios de aplicação de nitrogênio. As aplicações 

realizadas de forma integral em V5 e V10 ou parcelados em duas vezes (V5+V10) e 

três vezes (V5+V10+VT) apresentaram resultados semelhantes. 

O acúmulo de massa seca nas diferentes partes das plantas de milho obtidos 

no segundo capitulo também evidenciaram não haver diferenças entre os estádios 

em que foram realizados a cobertura nitrogenada. A aplicação de parte do nitrogênio 

no pendoamento não permitiu maior acumulo de massa seca nos colmos, folhas, 

pendão, espiga e grãos, sendo que, aplicações de forma integral ou parcelada 

comportaram-se de forma semelhante. 

Vários fatores podem ser considerados para explicar os resultados obtidos. A 

ocorrência de precipitações em abundancia durante a condução do experimento e a 

característica do solo argiloso e com elevada matéria orgânica, associados a baixo 

pH encontrados na área em que foi instalado o experimento. Isso contribuiu para 

diminuir as perdas de nitrogênio, principalmente por lixiviação do nitrato e 

volatilização da amônia e assim diminuir a resposta do parcelamento do nitrogênio. 

A dose utilizada de 300 kg ha-1 em relação aos tetos produtivos alcançados que não 

ultrapassaram 16 t ha-1, isso pode ter proporcionado um excesso de nitrogênio 

disponível no ambiente, diminuindo a eficiência do uso do nitrogênio e mitigando os 

benefícios do parcelamento do nitrogênio. Resultados positivos com a aplicação de 

parte do nitrogênio são mais expressivos em ambientes que objetivam rendimentos 

acima de 20 t há-1 e com diferentes híbridos de milho. 

 Portanto, o manejo do nitrogênio na cultura do milho para a produção de 

grãos deve ser feito levando em consideração aspectos como híbrido utilizado, nível 

tecnológico, tipo e fertilidade do solo, operacionalidade e retorno econômico. Dessa 

forma, o parcelamento do nitrogênio precisa ser melhor estudado, avaliando 

diferentes híbridos, estádios de aplicação, tipo do solo e diferentes doses. Assim, 

será possível avaliar se se o fracionamento do nitrogênio com aplicação de parte no 

florescimento é uma estratégia efetiva para potencializar o rendimento de grãos do 

milho. 
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APÊNDICES 
 

 

Apêndice 1 - Valores de F segundo a análise de variância para as variáveis altura de 
inserção de espigas e estatura de plantas. Lages, SC. 2014/2015 e 
2015/2016. 

Fonte de Variação G. L. 
Inserção de 

espigas 
Estatura de 

plantas 

  
Safra 2014/15 

Híbrido (fator A) 1 42,0606** 11,4937** 

Erro A 4 
  

Estádio de aplicação (fator B) 5 18,3712** 15,2923** 

Interação AB 5 4,4174** 1,2957ns 

Erro B 20 
  

Total 35 
  

  
Safra 2015/16 

Híbrido (fator A) 1 26,5997** 13,9523* 

Erro A 4 
  

Estádio de aplicação (fator B) 5 14,0443** 4,0193* 

Interação AB 5 0,4815ns 1,2988ns 

Erro B 20 
  

Total 35 
  ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01)  

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01= <p<0,05)  
ns não significativo (p>= 0,05) 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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Apêndice 2 - Valores de F segundo a análise de variância para as variáveis 
número.de folhas total, verdes e senescidas. Lages, SC. 2014/2015 
e.2015/2016. 

Fonte de Variação G. L. 
N° de folhas 

 totais 
N° de folhas  

verdes 
N° de folhas 
senescidas 

  
Safra 2014/15 

Híbrido (fator A) 1 63,1304** 13,7018* 28,0000** 

Erro A 4 
   

Estádio de aplicação (fator B) 5 0,4754ns 1,2337ns 61,2571** 

Interação AB 5 0,7377ns 1,2241ns 0,9143ns 

Erro B 20 
   

Total 35 
   

  
Safra 2015/16 

Híbrido (fator A) 1 168,1000** 100,0000** 147,0000** 

Erro A 4 
   

Estádio de aplicação (fator B) 5 2,0312ns 8,7143** 27,8889** 

Interação AB 5 0,5313ns 4,4286** 5,6667** 

Erro B 20 
   

Total 35 
   ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01)  

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01= <p<0,05)  
ns não significativo (p>= 0,05) 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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Apêndice 3 - Valores de F segundo a análise de variância para as variáveis teor de 
clorofila, plantas acamadas e quebradas e diâmetro de colmo. Lages, 
SC..2014/2015 e 2015/2016. 

Fonte de Variação G. L. 
Teor relativo 
de clorofila 

Acamadas e 
quebradas 

Diâmetro de 
colmo 

  
Safra 2014/15 

Híbrido (fator A) 1 3,2411ns 0,0195ns 38,1172** 

Erro A 4 
   

Estádio de aplicação (fator B) 5 102,1663** 1,0215ns 5,1638** 

Interação AB 5 3,1492** 0,7681ns 1,7529ns 

Erro B 20 
   

Total 35 
   

  
Safra 2015/16 

Híbrido (fator A) 1 0,0782ns 2,9091ns 114,7689** 

Erro A 4 
   

Estádio de aplicação (fator B) 5 31,1750** 0,7097ns 7,7066** 

Interação AB 5 0,7063ns 5,9355ns 0,6169ns 

Erro B 20 
   

Total 35 
   ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01)  

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01= <p<0,05)  
ns não significativo (p>= 0,05)  
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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Apêndice 4 - Valores de F segundo a análise de variância para as variáveis 
percentagem de colmos doentes e grãos ardidos e eficiência de uso do 
N. Lages, SC. 2014/2015 e 2015/2016. 

Fonte de Variação G. L. 
Colmos 
Doentes 

Grãos Ardidos 
Ef. de Uso 

 do N 

  
Safra 2014/15 

Híbrido (fator A) 1 53,5580** 14,3384* 0,4485ns 

Erro A 4 
   

Estádio de aplicação (fator B) 5 3,9591* 1,5365ns 4,4508* 

Interação AB 5 1,7231ns 1,1292ns 0,9534ns 

Erro B 20 
   

Total 35 
   

  
Safra 2015/16 

Híbrido (fator A) 1 98,2223** 12,0638* 2,7742ns 

Erro A 4 
   

Estádio de aplicação (fator B) 5 2,9055* 1,1516ns 7,7622** 

Interação AB 5 0,3035ns 1,6837ns 0,9963ns 

Erro B 20 
   

Total 35 
   ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01)  

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01= <p<0,05)  
ns não significativo (p>= 0,05) 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017.  
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Apêndice 5 - Valores de F segundo a análise de variância para as variáveis 
rendimento de grãos, espigas por planta, grãos por espiga e massa de 
1.000 grãos. Lages, SC. 2014/2015 e .2015/2016. 

Fonte de Variação G. L. 
Rendimento 

de grãos 
Espigas por 

planta 
Grãos por 

espiga 
Massa 1.000 

grãos 

  
Safra 2014/15 

Híbrido (fator A) 1 14,3583* 6,7704ns 0,3139ns 30,8539** 

Erro A 4 
    

Estádio de aplicação (fator B) 5 22,0787** 7,4643** 13,2224** 18,0471** 

Interação AB 5 0,8314ns 3,9171* 0,9735ns 0,8456ns 

Erro B 20 
    

Total 35 
    

  
Safra 2015/16 

Híbrido (fator A) 1 9,2703* 2,2481ns 0,5260ns 88,4688** 

Erro A 4 
    

Estádio de aplicação (fator B) 5 23,7724** 0,2617ns 18,6344** 7,7338** 

Interação AB 5 1,8802ns 1,1503ns 2,1311ns 0,4660ns 

Erro B 20 
    

Total 35 
    ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01)  

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01= <p<0,05)  
ns não significativo (p>= 0,05) 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 
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Apêndice 6 - Valores de F segundo a análise de variância para as variáveis acúmulo 
de massa seca de colmos, folhas, pendão, espiga e grãos. Lages, SC. 
2014/2015 e 2015/2016. 

Fonte de Variação G. L. Colmos Folhas Pendão Espigas Grãos 

  
Safra 2014/15 

Híbrido (fator A) 1 17,0914* 55,1925** 74,2046** 1,8846ns 6,8025ns 

Erro A 4 
     

Estádio de  
aplicação (fator B) 5 14,0123** 9,5450** 2,4857ns 12,9726** 7,9752** 

Interação AB 5 1,2577ns 0,5214ns 1,3044ns 1,7327ns 0,2995ns 

Erro B 20 
     

Total 35 
     

  
Safra 2015/16 

Híbrido (fator A) 1 7,5826ns 37,8847** 51,4018** 21,6444** 0,0202ns 

Erro A 4 
     

Estádio de 
 aplicação (fator B) 5 22,6754** 28,5581** 4,5240** 12,853** 15,0050** 

Interação AB 5 0,9394ns 1,8349ns 0,6721ns 3,1937* 4,0569* 

Erro B 20 
     

Total 35 
     ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01)  

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01= <p<0,05)  
ns não significativo (p>= 0,05)  
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017.  
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Apêndice 7 - Valores de F segundo a análise de variância para as variáveis Área 
folia e teor relativo de clorofila. Lages, SC. 2014/2015 e 2015/2016. 

Fonte de Variação G. L. Área Foliar 
Teor relativo de 

clorofila 

  
Safra 2014/15 

Híbrido (fator A) 1 5,1773ns 71,4154** 

Erro A 4 
  

Estádio de aplicação (fator B) 5 15,5141** 45,8671** 

Interação AB 5 1,9890ns 1,0851ns 

Erro B 20 
  

Total 35 
  

  
Safra 2015/16 

Híbrido (fator A) 1 161,4512** 173,1456** 

Erro A 4 
  

Estádio de aplicação (fator B) 5 21,5835** 44,0795** 

Interação AB 5 0,7806ns 3,1052* 

Erro B 20 
  

Total 35 
  ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p<0,01)  

* significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01= <p<0,05)  
ns não significativo (p>= 0,05) 
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2017. 


