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INFLU~NCIA DO PREPARO DO SOLO E DA NATUREZA DO 
FERTILIZANTE NITROGENADO NA CULTURA 

RESUMO 

DE MILHO (Zsa mays L.) 

Aut or : José Laél-c io Favar in 

Orientador: Prof. Dr. Antonio Luiz Fancelli 

Com a finalidade de avaliar a influência do 

preparo do solo e da natureza da fonte do fertilizante 

nitrogenado, para adubaç~o em cobertura, no desempenho da 

cultura de milho (Zea mays L'.) foi instalado um ensaio de 

campo, em solo Podzólico Vermelho-Escuro latoss61ico (PELo.) , 

na Fazenda Are~o, localizada no município de Piracicabai 

Estado de ~o Paulo. 

Para tanto foi utilizado o cultivar de milho 

híbrido duplo "C-525", em parcelas de 162m2 de área, com 18 

linhas de 10m de comprimento espaçadas de 0.90m. Os tipos de 

preparo do solo avaliados, constituindo as parcelas, foram o 

plantio conven~ional e o plantio direto. As parcelas foram 

divididas em subparcelas para receberem os tratamentos em 

l-elaçã:o à fonte de nib-ogénio. A adubação de cobertura foi 

l-ealizada com a utilizaç~o de duas fontes: uma sólida, o 

~- ~ ------~--
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sulfato de alllÓnio (20nN) e out ra fluida, o uran (32nN), 

aplicadas na superf1cie do solo sem incorporaç~o. 

A absorç~o de nitrog~nio pelas plantas foi 

avaliada pela determinaçg(o da sua quantidade (mg/planta) nas 

folhas, colmas, pan1culas e espigas, 53 e 67 dias ap6s a 

emerg~ncia das plântulas (13 e 27 dias ap6s a aplicaç~o do 

fertilizante). Na colh.ita, ap6s a maturidade fisiol6gica, 

foi determinada a quantidade do nutriente acumulado e 

eXPol"tado, bem como a produç8Lo de gd~os e outros componentes 

como o diâmeb"o e comprimento de espiga e a l"elaç~o entre 

peso de gr~os e espiga. 

A anâlise e interpretaç~o 

permitiram conclui~ qu~ o tipo de preparo 

apresentou influência na produçZILo da cultura 

dos 

do 

de 

primeiro ano da sua implanta9~0, bem como, para 

avaliaç~o do nitrogênio acumulado, nas partes 

resu I t'ados 

solo nl:lo 

milho, no 

a primeira 

d,a planta, 

aos 53 dias ap6s a emergência das plântulas. Entr e tanto, na 

2~ aval iaç-o, 67 dias ap6s a emel"g~ncia das mesmas, aI iado 

as condiç5es climáticas adversas, responsáveis pela reduçilo 

da Agua armazenada no solo, o sistema de plantio direto 

favoreceu o aproveitamento do fertilizante nitrogenado. 

Nestas condiç~es, foi constatada a interdependência dos 

efeitos entre o mencionado sistema e a fonte fluida do 

fert i I izante ni trogenado nas determinaç~es pal"a colmo e 

espiga. 
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INFLUENCE DF SOIL TILLAGE AND SOURCE DF NITROGEN 

FERTILIZER ON CDRN (Zea mays L. ) 

SUMMARY 

Author: José Laércio Favarin 

Adviser: Prof. Dr. Antonio Luiz Fancelli 

The effect of soil til1age and source of 

n i t l-ogen fert i 1 izer app 1 ied as sidedl-essing on COl-n (Zea 

may'S, L.) was studied b!:l means of a field b-ial conducted on 

a Latosolic Dark-Red Podzolic soil (PELa), occurring at th~ 

"Fazenda Are~o", located in the Piracicaba Hunicipalit!:l, 

State of ~o Paulo. 

To that 

"C-525" was planted on 

end corn cultivar 

162m
2 

plots. Plants 

double-h~brid 

spaced 

0.90m between 10m 10ng rows. Plots were divided in half so 

that subplots were used for nitrogen source treatments. Soil 

til1age treatments were conventional and no-tillage soil 

seed-bed preparation. Nitrogen sources were ammonium sulfate 

(solid, 20%N) and uran (liquid, 32%N) sidedressed 40 da!:ls 

after seedling emergence. 

Nitrogen uptake b!:l the plants was evaluated 

b!:l determining N content in leaves, stalks, panicle~ and 

ear, 53 and 67 da!:ls after seedling emergence (13 and 27 da!:ls 

after sidedressing>. Harvest was done after ph!:lsiological 

maturit!:l was reached b~ the corn crop. Treatment effects on 
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corn production was determined through ~ield parameters such 

as ear length and diameter, grain and ear weight and a ratio 

between these two. 

Anal~sis and interpretation of the results 

indicate that $oil treatment had no effect on corn ~ield in 

the first cropping ~ear. But the results showed a higher 

nitrogen uptake b~ the corn plants in the no-tillage and 

liquid nitrogen (uran) treatments which could be attributed 

to a rainfal1 defficienc~ prevailing in the period when the 

plants were sampled for anal~sis (53 and 67 d.~s after plant 

emergence) . 



1. INTROnUCAO 

De maneira geral, o rendimento na agricultura 

niILo tem evolu1do satisfatoriamente, embon'i se ve\-ifique 

c\-escente ut i I izaç:ão dos insumos modernos de produç3:0. Uma 

dasraz5es, da inefici~ncia do atual modelo agr1cola, está 

assentada na padronizaç~o do manejo do solo. 

Consequentemente, o 

proporç~es alarmantes 

recurso natural. 

processo erosivo vem 

t~o 

assumindo 

importante 

Para isso, existem diferentes opç5es, em 

retaç~o às estratégias de manejo do solo, com o intuito de 

melhorar o desempenho da agricultura. Estas melhorias, 

entretanto, n~o implicam necessariamente na obtenç~o de 

aumentos indiscriminados na produç~o das culturas mas, 

seguramente, contribuem para a melhor conservaç~o dos 

recursos naturais como o solo e a água. Uma destas opç5es 

constitui-se no sistema de fundamentado no 

revolvimento minimo do solo, denominado plantio direto, que 

tem revelado eficiência na conservaç:lo dos recursos naturais 

mencionados. 
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polêmico o 

comportamento 

Neste 

do 

sistema 

nitrogénio, 

mostra-se 

pois as condiÇeies 

proporcionadas influenciam diretamente os principais fatores 

relacionados à eficiência na utilizaç~o desse nutriente 

tais como a imobil izaçã:o bio16 gica, volat i 1 izaç~o, 

lixiviaç~o e mineralizaç~o. 

Assim, o presente trabalho apresentou, como 

objetivos principais 

convencional do solo 

natureza (sólida ou 

o estudo dos efeitos 

e do plantio direto, 

fluida) da fonte do 

do pl-eparo 

bem como da 

fel-t i I izante 

nitrogenado usado na adubaÇ~o de cobel-tul-a sobre a cultura 

de milho. 

Justifica-se o presente trabalhb pela 

necessidade de geraç~o de subsidios envolvendo diferentes 

tipos de preparo do solo e o aproveitamento do fertilizante 

nitrogenado, aplicado em cobertura, em nossascondiçeies. 



• 3. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

A acumulaç~o de matéria seca pelas plantas, 

de maneira geral, corresponde a uma curva sigm6ide, 

apresentando baixos valores no inicio do desenvolvimento da 

cultura. De acordo ~om HANWAY (1962), somente entre 40 e 70 

dias após a emergénci~\das pl'-ntulas de milho, é verificado . 
acentuado acúmulo de ma~éria seca devido ao desenvolvimento 

do colmo enquanto, ao redor de 50 dias, o máximo acúmulo de 

matéria seca pelas folhas é atingido. A elevaç~o acentuada 

do acúmulo de matéria seca pela espiga tem inicio 60 dias 

após a emergência das plântulas, ao passo que, aos 70 e 75 

dias, é observado o aumento de peso dos gr~os. 

ALDRICH & LENG (1972) e ANDRADE (1975) 

observaram que h~ muita semelhança entre as curvas de 

acúmulo de matéria seca e a absorç~o de nitrogênio. 

ALDRICH & LENG (1972) afirmaram, ainda, que a absorç~o de 

nitrogênio pela cultura de milho ocorre durante todo o 

ciclo. Entretanto, o per1 odo que antecede o pendoamento, 

correspondente a 50 dias após a emergência das plântulas, é 

responsâvel pelo consumo de 50% desse nutriente. 

De acordo com ULLOA et alii (1982), a 
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absorç~o do nitrogênio proveniente do fertilizante, 

utilizado em cobertura, realizada 42 dias apÓs a emergência 

das plântulas, ~ acelerada entre, 45 a 60 dias após a 

emergência das mesmas. Segundo os autores, logo ap6 s a 

adubaç~o de cobertura tem in1 cio a abso}-ç~O do nutriente do 

fertilizante. A partir do florescimento, 60 dias após a 

emergência, grande parte do nitrogênio absorvido, e 

proveniente do fertilizante (cerca de 45"), é redistribuído 

para a formaÇ~o e desenvolvimento dos gr~os até a 

maturidade. Para o período compreendido entre 20 e 80 dias 

apÓs a emergência das plântulas calcula-se que, para uma 

produç~o de 6000 kg de 91-~OS por hectare, a cultul-a 

absorva nitrogênio do solo ou do adubo com uma velocidade de 

3 kg/hectare/dia (MALAVOLTA & DANTAS 1987). 

Com relaçg(o ao fel-t i I izante nit rogenado usado 

em cobertura, VOLK (1959) e MEYER et alii (1961) mostraram 

que a maior perda de amônia, atl-avés da volatilização, 

ocorre quando a uréia 6 aplicada resi duos 

orgânicos, enquanto que sua aplicaç~o direta na superf1 cie 

do solo, como se verifica no plantio convencional, resulta 

em menores perdas. Quanto maior a quantidade de nitrato de 

.amônio na soluçg(o fertilizante, em detrimento da 

participaç~o da uréia, menor foi a taxa de volatilizaÇ~o da 

amônia, em comparaçgs:o à. soluç~o exclusiva de Ul-éia (KRESGE 

& SATCHELL, 1960). 

Para a mesma situaÇ~o antel-ior, ou seja, 

aplicaç~es supe}-ficiais sobn:~ resíduos de cultura, MEYER et 
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alii (1961), verificaram comportamento diferente. Para os 

autores, a soluÇ~o com nitrato de amÔnio e uréia apresentou 

a maior taxa de perda de nitrogênio, na forma amoniacal 

(2UO, seguida pelos fertilizantes ul-éia, sulfato de amônio 

e nitrato de amÔnio, com 17%, 10% e 5%, respectivamente. 

Em l-el aç~o â. font e do fert i I izante 

nitrogenado, BANDEL et alii (1980) observaram que o 

potencial de pl-odução de mi lho, no sistema de p lant io 

direto, 40 maior com a soluçg(o de nitrato de amÔnio e ul-éia, 

do que exclusivamente com a uréia. Entretanto, Fox et alii 

(1986) constataram que a produção de gl-ãos e o nível de 

nitrogênio foliar foram semelhantes, tanto para a solltçg(o de 

nitl-ato de amônio e ur40ia, quanto para a lu-éia aplicadas na 

supel-f1cie do solo; a aplicação em subsuperf1cie da solução 

fertilizante não aumentou a eficiência de aproveitamento do 

nitrogênio, ocorrendo o mesmo com a uréia. 

As pel-das de nitrogênio, por volatilizaç~o, 

estiro relacionadas com a pl-esenc;a de nitl-ogênio ami dico, 

sendo maiores quando usados fertilizantes que o contém, 

significando que os mesmos devem ser incorporados ao solo 

para garantir maior eficiência no seu aproveitamento. Também 

o grau de umidade do solo poderá auxiliar na sua 

incorporação l-eduzindo, assim I o pl-ocesso de vo I at i 1 ização. 

Os resultados obtidos por FENN & HIYAMOTO 

(1981) e BOUWMEESTER et alii (1985) mostraram que a 

pl-ecipitação pluvial e a in-igação constituem impol-tantes 

mecanismos para diminuir as perdas de nitrogênio na forma 
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amoniacal, através da volatilização, ainda que a uréia ou os 

fertilizantes que apresentam nitrogênio am1dico sejam 

aplicados superficialmente. Por outro lado, ECKERT et alii 

(1986> afirmaram que a natureza do resíduo -encontrado na 

superf! cie do solo também poderá afetar a eficiência do 

fertilizante nitrogenado. Portanto, no sistema de plantio 

direto, quando da presenÇa de res1duos da cultura de 

é provável que maiol- quant idade de nitl-ogênio 

superficialmente fique retido diretamente sobre os 

reduzindo seu aproveitamento. 

milho, 

aplicado 

mesmos, 

Ainda, com o objetivo de comparar os efeitos 

de diferentes intensidades de revolvimento do solo, sobre a 

produção de mi lho, foram real izados alguns expe\-imentos por 

HOODY et alii (1961). Para os autores, a taxa de 

desenvolvimento da cultura de milho, no sistema de plantio 

direto, foi significativamente superior 

observado no plantio convencional. 

ao desenvolvimento 

do maior 

desenvolvimento da cultura no plantio direto, n~o foram 

constatadas diferenças significativas ao n1vel de 1%, em 

relaÇ~o à concentraç~o foI ial- de nitrogênio, f6sfo\-0 e 

potássio. A p\-oduçg(o de grg(os foi, no entant o, supel- iOl- no 

sistema de plantio convencional. Para JONES JUNIOR et alii 

(1969>, a produç~o de grãos - no sistema convencional foi 

maior apenas no primeiro 

seguintes, a produçg(o foi 

plantio direto. 

ano do ensaio, pois, nos 

significativamente superior 

anos 

no 

De acordo com PHILLIPS & YOUNG (1973>, a 
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necessidade de fertilizantes nitrogenados, no plantio 

direto, pode ser 20 a 30X superior àquela observada no 

plantio convencional. O mesmo constataram THOMAS et alii 

(1973), os quais sugeriram, através de seus estudos, que 

ser iam necessár ias maiol-es quant idades de nitrogênio para a 

cultura de milho implantada no sistema plantio direto. 

Entretanto, LAL (1974), afirmou que a necessidade de maior 

quantidade de nitrogênio ocorre durante a fase inicial de 

implantaç~o do plantio direto. 

o de umidade do 

proporcionado pelo plantio dil-eto, permite acentuado 

movimento descendent~ da água, aumentando a lixiviaç~o de 

nib-ogénio. P01- outro lado, a n~o incol-poraç~o dos resi duos 

vegetais é tambám responsável por uma menor taxa de 

mineralizaç~o da matá}-ia org&nica (McMAHON & THOMAS, 1976). 

Portanto, foi sugerida a necessidade de aumentar a 

quantidade de fertilizante nitrogenado para a obtenção de 

equivalentes àquelas obtidas no plantio 

convencional (THOMAS et alii, 1973; PHILLIPS & YOUNG, 1973 e 

McMAHON & THOMAS, 1976). 
j, 

Casama~or , citado por LAL (1979), apresenta 

diferente enfoque ao problema em questão, atribuindo a baixa 

efic iênc ia na ut i 1 izaç~o dos fel-t i I izant es n i t l-ogenados no 

1. CASAMAYOR, R. The effect on maize ~ields of different 

leveIs of fertilization,and of controlling weeds b~ 

mechanical cultivation or herbicides. Revista Cubana 

de Ciência Agrícola, Havana, 2: 289-94, 1968. 
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sistema de plantio direto à maior competiÇ~o exercida pelas 

plantas daninhas. De aco\-do com LAL (1979), a concentraç3:o 

de nitrogênio nas plantas da cultura desenvolvidas neste 

sistema, foi geralmente inferior àquela observada no plantio 

convenc iona 1 . Para o aut or , a menO\- concent raç~o de 

nitrogênio pode ser atribu1da ao efeito de diluiÇ3:o devido à 

maior altura e vigor das plantas constatados nesse sistema. 

DORAN (1980), desenvolvendo trabalhos sobre 

microbiologia do solo, concluiu que as condiç~es da camada 

superficial do solo, no sistema de plantio direto, 

cont \- ibuem mais para a imobil ização e desnitrificação 

microb~016gica do que as do plantio convencional. 

Para TOUCHTON & HARGROVE (1982), a 

possibilidade de exigência de maior quantidade de nitrogênio 

no plantio direto, devido às perdas na fo\-ma de amônia, 

pode ser atribuida à aplicaç~o em área total, a n~o 

inc-orporaç~o do fertilizante e, finalmente, ao acúmulo 

do res1duo vegetal na superficie do solo.· Contribuindo dessa 

maneira para o aumento da atividade microbiolÓgica, 

estimulando, consequentemente, a atividade da urease. Os 

mesmos autol-es compal-al-am a eficiência da solução de nitrato 

de amÔnio e u\-éia com nitl-ato de amÔnio e a lo-éia 

peletizada, aplicados na cultura de milho em plantio direto. 

Observaram que a produção de gr~os relacionada às 

diferentes fontes nitrogenadas, apresentaram a seguinte 

ordem de eficiência: o nitrato de amÔnio e a soluÇ~o de 

nib-ato de amÔnio com uréia ap\-esental-am compol-tamento 
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semelhante e ambos foram superiores a;' uréia peletizadaJ 

igua 1 compol-t ament o apresent ou na concent h\'\Ç~o de n i t rogên io 

foliar. 

MENGEL et alii (1982) vel·~·,·Hcaram que a 

aplicaç~o de fe\-tilizantes nitl-ogenados em subsuperf1cie, na 

cultura de milho, no sistema de plantio direto e, em menor 

escala, no plantio convencional, resultaram em aumentos 

significat ivos na produção de g\-ãos e do ni vel de nitrogênio 

foI iar. Port ant o, afi l-mal-am que adapt aç45es nos imp I ement os 

para permitir aplicaç45es em subsupel-f1 cie possibilitariam o 

uso mais eficiente destes fertilizantes, solucionando um dos 

gl-aVes prob~.emas para a viabilizaç~o do sistema de plantio 

dil-eto. 

Conforme MUZILLI (1983) é visivelmente 

acentuada e comprovada pelas análises foliares, a 

deficiAncia de nitrogAnio nas culturas de milho e trigo 

cultivadas no sistema plantio direto. Especificamente para a 

cultura de milho, após 2 anos em plantio direto, as plantas 

'a~resentaram colmos delgados, menor tamanho de espigas e 

recÍl,tção na Pl-oduÇ~o de 9l-ãOS. Todavia, WILHELM (1987) afirma 

'que as cond iç5 es c I imát icas, como a prec ip i t aç~o p luvia 1 e 

a temperatura, podem influenciar o crescimento e a produÇ~o 

de gr~os muito mais que o sistema de Pl-oduç~o adotado. 

Segundo K IEHL (1989) , a concent l-aç~o de 

amôn ia, l-esu 1 t ant e da h idl-61 ise enzimática da Lu"éia ap I icada 

na supel-ficie do solo, ocon"eu até 5 a 6cm de profundidade, 

quando foram utilizados 50 kg de nitrogênio por hectare, e 7 
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a Scm para a dose de 100 kg de nitrogênio por hettare. De 

acordo com o mesmo autor, esta difus~o descendente contl-ibui 

para reduzir as perdas por volatilizaç~o. Entretanto, entre 

os fatores do solo que influenciam a difus~o do gás amônia, 

tais como a textura e porosidade, tem grande importância o 

teor de água. ~ evidente, portanto, que a efici~ncia desse 

fertilizante, ou das fontes que o cont~m, depende tanto das 
I. _ 
, , 
',' 
I 

condiÇ~es climâticas quanto do grau de umidade do solo. 

BLEVINS et a I i i (1971) afirmal-am que "o 

plantio direto tem sido estudado pela sua eficiência na 

,conservaç~o do solo, da água e pelo potencial de pl-odução". 

~, portanto, nesta linha que a maioria dos trabalhos de 

1-. pesquisa tem sido realizada, inclusive no A 

literatura sobre o assunto tem se revelado farta quanto aos 

aspectos conservacionistas do sistema (LAL, 1975; LOMBARDI 

NETO et alii, 1980; SIDIRAS et alii, 1983; PHILLIPS & 

PHILLIPS, 1984), o que, P01- si s6, mostra sua impol-tância. 

Todavia, as informaç~es inerentes ao comportamento da 
!; ... , 

cultura, exceto as l-elacionadas ao potencial de Pl-oduç~o, 

~o escassas. 

Por outro lado, LAL (1979) ,comenta que as 

pesquisas sobr~ fertilizantes, em diferentes tipos de 

'Pl-eparo do solo foram conduzidas em regiões de clima 

''t; emperado. Re 1 at a ainda, o aut 0\- , a exist.ncia de duas 

correntes de pen.amento a respeito desse assunto. Uma 

delas postula que a eficiência dos fertilizantes é maior 

nos sistemas sem revolvimento do solo, como o plantio 
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direto, enquanto a outra apresenta a\-gumentaç5es contrárias. 

Do exposto, parece evidente a necessidade de 

ampliar as pesquisas envolvendo diferentes tipos de preparo 

do solo e o aproveitamento do fertilizante nitrogenado pela 

cultura, objetivando a geraç~o de subs1dios em nossas 

condiç~es, neste campo do conhecimento agronÔmico. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

o presente trabalho foi instalado em solo 

Podzól ico Vermelho-Escul-o latossól ico (PELa), local izado na 

Fazenda Al-e~o, situada no munic1pio de Piracicaba, Estado de 

São Paulo, em área pel-tencente à Escola Superior de 

Agl-icul tura "Luiz de Queil-oz", da Univel-sidade de ~o Paulo. 

3.1. Adequação do solo da área experimental 

Foram realizadas amostragens para análises 

quimica e física do solo, possibilitando assim o diagnóstico 

da situaç~o e a orientaç$:o na escolha das pl-áticas a serem 

implementadas. De acordo com os resultados das análises de 

solo, conforme tabelas 1 e 2, foi efetuada a correç$:o da 

acidez e eleyaç~o dos n1veis de cálcio. magnésio e 

principalmente fósforo. Para tanto, foram aplicados 1 t.de 

calcár io doIam! t ico e 1 t. de t el-mofosfato magnesiano, por 

hect al-e. No aspect o fi sico, a maior densidade aparent e do 

solo limitava-se à camada de 30cm, tendo sido eliminada 

at rayés da al-aç~o pl-ofunda (apl-oximadament e 30cm) , para a 

A aplicaç~o dos corretivos do solo foi 
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realizada no mês de janeiro de \786; em seguida prticedeu-se 

a semeadura de mucuna preta 'l1ucuna aterrima (Piper & 

Trac~f> Holl and) em 1 inhas espaçad;$ de 0. 30m. 

No ano agricola 1986/1987, quando da 

instalaç~o do experimento, foi realizada outra amostragem 

para análise qu1mica do solo para avaliaç~o das correçeses 

implementadas, cujo resultado é apresentado na Tabela 3. 

Tabela 1. Análise qu1mica do solo da área experimental (1~ 
• • ava 11açg o) • 

Prof' . P M.O pH meq/100 a cm 
r-ee. , 

(cm) a 
00 CaCl z (f.Jg/cm ) 

K Ca Mg (H+Âl) S T V"-

00-15 8.0 2.4 4.9 0.30 0.82 0.24 3.31 1.36 4.67 29.1 
15-30 4.0 2.2 4.9 0.14 0.53 0.34 3.08 1. 01 4.09 24.7 
30-50 3.0 1.3 4.7 0.12 0.51 0.43 3.55 1.06 4.61 23.0 

(. ) Departamento de Qui mica-setor Nutriç~o l1inel-al de 
Plantas, ESALQ/USP. 

Tabela 2. Análise fisica do solo da área experimental.(-) 

P,-of' . 
(cm) 

00-10 
10-20 
20-30 
30-40 
40-50 

"- de 
areia 

39.1 
35.5 
31.2 
23.4 

pa,-t! cuIas 

Silte A,-gi la 

23.8 37.0 
'23.2 41.3 
22.0 46.8 
17.2 59.4 

Argila 
dispersa 
á.gua ("-) 

20.1 
21.8 
29.1 
37.4 

Densidade 
aparente 

a (g/cm ) 

1.47 
1.43 
1.33 
1.22 
1.22 

------------===------::=======:-:-:-~-=~ -----~ ~~ 

(*) Departamento de Solos, Geologia 

ESALQ/USP. 

e Fertilizantes, 



.14. 

Tabela 3. Análise qui mica do solo da área expe,-imental (2~ 
• aval iaç~o) 

Pl"of. P H.O pH meq/100 8 

ree. 
cm 

(cm) a 
0.0 CaCl z (/-lg/cm ) 

K Ca Hg (H+Al) S T V~ 

00-20 29.0 2.7 5.9 0.19 4.65 1. 91 2.69 6.75 9.44 71.5 
20-50 14.0 2.6 5.4 0.09 2.62 1.24 2.95 3.95 6.90. 57.2 

($ ) Departamento de Qui mica-Setor Nutriç8:o Mineral de 
Plantas, ESALQ/USP. 

3.2. Cultivar de milho 

Foi utilizado o cultivar de milho hlbrido 

dup 10 "C-S2S", que apresent a as seguintes ca,-act er1 st icas: 

ciclo m4dio de 130 dias, florescimento aos 65 dias, altura 

média de plantas 2.S0m altura média de espigas 1. 30m, 

conforme ·especificaçeses da SEMENTES CARGILL S.A. 

A escolha d.ste híbrido deveu-se à excelente 

qualidade de colmo e desenvolvimento radicular bem como a 

sua adaptaç~o a espaçamentos de 0.90m entre linhas. Tais 

caracter! st icas tornaram-no indicado para colheita 

mecanizada e sistemas de produç~o de elevado rendimento. 

3.3. Fontes de nitrogênio 

Para a adubaç~o nitrogenada de cobertura 

foram utilizadas duas fontes de fertilizantes. Como fonte de 

natu,-eza s61ida (FS) utilizou-se o sulfato de amônio com 20" 

de nitrogênio e 24" de enxofre, aplicando-se 350 kg por 
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hectare, correspondendo a 70 kg de nitrogênio. Como fonte de 

natureza fluida (FF) foi utilizado o fertilizante uran, com 

32% de nitrogênio, aplicando-se a mesma quantidade do 

nutriente por hectare. O fertilizante uran apresenta em sua 

composiç3:o 14% de n i t rogên io am1 d ico, 9% de n i t l-ogên io 

amoniacal e 9% de nitrogênio n1trico obtidos à partir da 

mistul-a e dissoluç§:o em água de uréia e nib-ato de amÔnio. O 

sulfato de amÔnio apresenta todo o nitrogênio na forma 

amoniacal. 

Est a opel-aç§:o foi l-ea 1 izada no dia 26 de 

fevereiro de 1987, 40 dias ~p6s a emergência das plântulas, 

tendo sido realizada na supel-f1cie do solo ao lado das 

1 inhas das plantas, sem incorpol-aç~o. 

3.4. Implantação do experimento 

De acordo com os objetivos básicos do 

experimento, a cultura de milho foi instalada sob dois tipos 

de preparo do solo: 

1) Preparo convencional (Figura i), designado 

por plantio convencional (PC), onde o preparo do solo para a 

semeadLu-a foi l-ea 1 izado com uma al-aç3:o à 30cm de 

p\-ofund idade e duas gl-adeaç5es, 

2) Preparo m1nimo (Figura i), designado por 

plantio di\-eto (PD), caracterizado pelo m1nimo revolvimento 

do solo, efetuado pela própria semeadora. O preparo do solo 

-~-----------
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neste sistema, visando a semeadura, iniciou-se com o 

conti-ole das plantas daninhas ati-avás do uso de hel-bicidas 

dessecantes, conforme o indicado na Tabela 4. 

Figura 1. F'al-ce I a pl-epal-ada par a a semeadlu-a de mi I ho. Ã 

esq II e 1- d a p a r a o p I a n t i o d i 1- e t o e à d i 1- e i t a p a 1- a o 

plantio convencional. 

/ 
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Tabela 4. Controle das plantas ~"1.ninhas das pa,-celas da ã,-ea 

experimental. 

Hel-bicida 
(produto 
comercial) 

DHA 806 BR 
(2,4D) 

Dose do 
P.C 

<Ilha) 

1.5 

Gl-amas 
do 

i. a/ha 

1.005 

r:..,alidade 

dessecaç~o 
da cultul"a de 
outono-inverno 

época 

7111/1986 

Roundup(Glifosate) 6.0+1.0 
+ 

2.880+670 eliminaç~o ~as 31/12/1986 
plantas danlnhas 

DHA 806 BR (2,4D) 

o delineamento experimental foi o de blocos 

casualisados, com parcelas subdivididas,. utilizando 

4(quatro) repetiç5es, conforme esquema apresentado na Figura 

2: 

PC 

FERTILIZANTE 
S6LIDO 

FERTILIZANTE 
FLUIDO 

PD 

FERTILIZANTE 
FLUIDO 

FERTILIZANTE 
S6LIDO 

I~c----------~·I~E--------~~I 
15m 10m 

1d.2m 

Figura 2. Esquema da constituição dos blocos e da subdivisão 

das pal-celas. 

Na constituiÇão dos blocos, tanto a 

10cali4:ação dos tipos de preparo do solo quanto a divisão 

para a natureza da fonte do fertilizante nitrogenado, para a 
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adubaçllo de cobertura, foram definidas mediante sorteio. 

Os tratamentos estudados eleitos 

. através da combinaÇ~o enb-e os dois tipos de preparo do solo 

(plantio convencional e plantio direto) e as duas fontes de 

fel-t i I izante nitrogenado (fonte de natlo-eza s61 ida e fonte 

de natureza fluida), quais sejam: 

(1) Plantio Convencional (PC) e fonte do 

fertilizante nitrogenado de natureza s6lida (FS): (PC e FS)J 

(2) Plantio Convencional (PC) e fonte de 

fertilizante nitrogenado de natureza fluida (FF): (PC e FF)J 

(3) Plant io e fonte do 

fertilizante nitrogenado de natureza s6lida (FS): (PD e FS)J 

(4) Plantio Direto (PD) e fonte do 

fertilizante nitrogenado de natureza fluida (FF): (PD e FF). 

apl-esentaram as 

seguintes dimenseíes: 10m de comprimento PO\- 16.2m de 

I argul-a, t ot a I izando 18 1 inhas espaçadas de 0. 90m ent re si, 

área total de parcela. 

Poster iOl-mente, quando da rea I izaÇ~o da adubaÇã:o nit ,-ogenada 

em cobertura, as parcelas foram subdivididas, de maneira que 

cada tipo de preparo do solo tivesse recebido as duas fontes 

de fertilizantes. As subparcelas apresentaram 10m de 

comprimento por 8.1m de largura, totalizando 9 linhas 
2 

espaçadas de 0. 90m ent re si pe\- fazendo uma Area de 81m . 

\-eal izada no dia 10 de janeiro de 1987. Esta operação, 
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independente do tipo de preparo do solo, foi realizada em 

sulcos de 1Scm de profundidade, abertos pela semeadora, para 

a colocaçi(o do adubo de plantio em profundidade. Para tanto 

foi utilizado o conjunto trator MF85X acoplado à semeadora 

de precis~o TURBO MAX, modelo 85, de arrasto, com sistema de 

distribuiçi(o de sementes tipo pneumático. 

A regulagem do conjunto foi fundamentada na 

recomendação básica para semeadUl"a de mi 1 ho, correspondent e 

a distribuição de 7 a 8 sementes por metro, com base no 

valor cultural das sementes, de modo a garantir um estande 

de S plantas por metro, quando da colheita. A quantidade de 

fertilizante aplicada na semeadura 'oi de 400 .kg/ha da 

f6 rmula 4: 14:8, equivalente a 16 kg N, 56 kg PZ05' 32 kg de 

KzO e 32 kg de S por hectare. 

Os tratos culturais realizados durante a 

condução do experimento foram relacionados ao controle de 

plantas daninhas e de lagartas, os quais são' detalhados na 

Tabela 5. 

Tabela 5. Tratos culturais realizados durante 

ensaio. 

Finalidade 

Controle 
de plantas 
daninhas 

Controle 
de lagartas 

Pl"odut o 
COmel"C ia 1 

F'RIMEXTRA 
(Metolachlol" 
atrazina) 

NUVACRON 
(MonOC1"ot of6s) 

+ 

Dose do 
p.c/ha 

8 1 

0,2% 
200ml/100l 

de água 

a condução do 

Gl-amas 
i.a/ha 

2400+1600 

50 
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o controle químico das plantas daninhas foi 

realizado preventivamente no dia 14 de janeiro de 1987, 4 

dias ap6 s a semeadura. 

Devido a intensidade do ataque da lagarta do 

cartucho (Spodoptsra 'rugiperda J.é. SHITH) fez-se 

necessârio a aplicaç~o de inseticida no dia 13 de fevereiro 

de 1987, 27 dias ap6 s a emergência das plântulas. 

As condiçeses climáticas em a 

precipitaç~o pluvial, temperatura m~dia e de 

insolaç~o, reinantes a pal-tir do mês que foi realizada a 

adubaç~o nitrogenada de cobertUl-a at~ a gl-anaç~o das espigas 

podem ser vistas na Tabela 6. 

3.5. Colheita e processamento 

A colheita foi realizada, manualmente, no dia 

04 de junho de 1987, 138 dias ap6 s a emergência das 

plântulas. Para tanto foram utilizadas 3 linhas centrais com 

4m de comprimento por subparcela perfazendo uma ~rea ótil de 
2 

10.Bm, conforme apresentado na Figura 3. 

Ap6 s a operaç~o de colheita, todas as espigas 

coletadas na área ótil da parcela, ap6s o despalhamento 

manual, fon,\m submetidas à pesagem, bem como à determinaç~o 

de seus comp\-imentos e diâmetros médios, aval iados com 

prec istlo de cent1 met ro e de mi 11 metro respect ivamente. 
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Tabela 6. Temperatlll"a média, Pl"ecipitaç~o pluvich e 
de insolaç~o de fevereiro a abril' de 
Piracicaba, Estado de S~o Paulo.(*) 

F'rec. pluvial (mm) Tempel-atul-a (~C) HOI-as insola<;~ó 
Dhm 

.21. 

horas 
1987. 

<.h/d> 

Fev. Har. Abr. Fev. Hal- . Abr. Fev. Har. "~c, Abr. 

1 13.7 25.2 26.2 25.5 5.8 8.8 "!9.7 
2 23.0 25.0 25.8 25.8 2.7 10.4 1:0.2 
3 16.6 9.2 24.6 24.6 22.3 1.5 10.1 1.6 
4 5.4 17.7 24.8 24.8 18.3 2.6 9.9 0.0 
5 0.6 25.3 24.7 18.8 8.1 10.3, 0.8 
6 24.4 25.6 22.4 3.0 9.8 6.6 
7 0.3 0.6 25.7 23.3 22.5 5.5 0.8 8.3 
8 0.4 71.1 0.6 26.7 22.9 22.2 7 .1 0.4 6.2 
9 4.7 14.2 25.1 23.5 25.0 3.4 0.7 9.2 

10 9.8 6.6 20.9 23.4 25.4 6.0 3.8 7.4 
11 -(3*> 22.6 17.8(3*>24.8 10.9 10.2(3*> 7.9 
12 1.8 6.4 21.6 19.1 24.9 6.0 10.1 7.0 
13 6.1 22.9 20.4 26.3 3.9 10.0 10.3 
14 22.3 5.9 23.7 23.4 25.7 3.4 9.9 6.0 
15 6.3 1.2 23.7 24.1 26.2 5.3 , 9.7 9.4 
16 0.5 23.2 24.4 26.2 2.4 8.4 9.6 
17 38.2 1.0 23.7 24.5 25.8 4.2 9.2 9.8 
18 6.6 22.3 24.2 25.1 3.1 8.2 9.3 
19 6.8 23.6 23.4 24.4 2.6 4.5 9.9 
20 17.2 22.8 23.9 22.7 0.1 9 .1 1.0 
21 5.8 25.3 24.2 21.2 8.2 10.0 1.2 
22 0.6 25.7 24.7 23.7 5.5 9.7 3.0 
23 27.0 25.0 24.4 11.0 10.0 6.9 
24 18.1 26.8 24.9 22.9 10.4 10.2 9.5 
25 37.7 -(4*> 26.2 25.5(4*>22.6 9.0 9.2(4*> 9.6 
26 -(2*> 0.4 25.3(2*>26.0 19.8 8.3(2*) 6.5 9.1 
27 0.5 25.8 26.9 20.5 9.6 5.8 7.7 
28 2.0 27.5 24.1 22.9 10.2 0.9 5.9 
29 24.6 21.5 10.4 1.6 
30 24.7 22.4 10.0 3.4 
31 25.3 9.9 

on Fonte: Depal"tamento de Fi sica e Meteorologia, ESALQ/USP. 

l(e*)AdUbaç~o nitrogenada de cobertura - 26/02/1987. 

1:(3*)1~ amostragem de plantas (53 dias ap6s. a emergência 
das plântulas e i3 dias após a adubaç~o nitrogenada de I cobertura) - 11/03/1987. 

1 (4*)e~ amostragem de plantas (67 dias apÓs-a emergência das 
plântulas e 27 dias apÓs a adubaç~o nitrogenada de 
cobertura) - 25/03/1987. 
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Em seguida, procedeu-se à debulha manual de 
i 

todas as espigas e à obtenÇ~o do peso de gr~os. O rendimento 

de gr~os foi obt ido pe 1 o cá I cu lo da re I ação enb-e o peso de 

gr~os e o peso da espiga. Finalmente, uma amostra dos gr~os 

umidade no aparelho de marca STEINLITE, possibilitando a 

do peso de grãos 13% de á.gua, 

segundo metodologia descrita em TAVARES (1972). Após a 

correç~o do peso de gr~os para 13% de água estimou-se a 

I 10m , f • 

o. 90ml X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 

2.7omI 
X X X X X X X X X X X X X X X 

8.1m 
X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X 

, C 
4.0m 

., 
Figura 3. Dimens~o das subparcelas e da área útil utilizada 

para amostragem e determinaç~o da produÇ~o e 

alguns de seus componentes. 
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3.6. Peso da matéria seca e nitrogênio acumulado na 

planta 

Ap6s a adubaçã70 de cobel-tura, ,-ea I izada 40 

dias ap6 s a emergência das plântulas, foram iniciadas as 

amosb-agens de plantas para a detel-minaç~o de nitl-Ogénio em 

suas partes. A primeira amostragem foi realizada no dia 11 

de março de 1987, aos 53 dias ap6s a emergência das 

plântulas. A segunda amostragem foi efetuada no dia 25 de 

marÇo de 1987, aos 67 dias após a emergência das plântulas. 

Finalmente, a última amostragem ocorreu no dia 4 de junho de 

1987, aos 138 dias ap6s a emergé,ncia das plântulas, na 

ocasi~o da colheita. 

Para cada amostragem coletaram-se 12 plantas 

por tratamento, as quais foram individualizadas em suas 

partes e encaminhadas ao laborat6 rio. Finalmente, o material 

recebeu o tratamento requerido para anAlises dessa natureza, 

o 
sendo colocado pal-a seca,- em estufa a 75-C até a obtenç~o 

de peso constante. Ap6 s o ,-esfr iament o do 

procedeu-se à pesagem da matéria seca e à determinaç~o do 

nitrogânio. 

As anAl ises qui micas a 

detenninaç~o de nib-ogênio nas diferentes partes da planta' 

(folha, colmo, pan1 cula e espiga) foram efetuadas no 

Laborat6 rio de Nutrição Mineral de Plantas, Departamento de 

Quimica, da Escola Supe,-ior de Ag,-icultm-a "Luiz de Queil-oz" 

da Universidade de São Paulo, segundo metodologia descrita 
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por SARRUGE & HAAG (1974). 

3.7. Nitrogênio acumulado e exportado na colheita 

Este foi obtido na última 

amostragem, no ponto de colheita aos 138 dias após a 

emel-génc ia das p lânt uI as I ut i 1 izando para sua ava I iaç~o 

outras detel-minaçl:Ses como a quant idade de nitl-ogênio e a 

quantidade de matéria seca (ms) acumulada, pelas diversas 

part es da p I ant a, ind ividua 1 ment e, con fOl-me a eXPl-ess~o: 

onde: 

N = " N x ms 
100 

N = nitrogênio extl-a1 do (gramas) 

" N = porcentagem de nitrogênio na matéria seca 

ms = matéria seca (gramas) 

Cumpre ressaltar que a quantidade de 

nitrogênio contida na espiga (gr~os + palha + sabugo) foi 

considerada, neste trabalho, exportada do campo pela 

colheita. 

3.8. Procedimento estat1 stico 

As análises estat1sticas dos l-esu I t ados 

n"ll at ivos à pl-oduÇã:o de 9l-ã:oS e seus component es, como o 
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diAmetro da espiga, comprimento da espiga e rendimento de 

gr~os, foram efetuadas de acordo com o delineamento 

experimental de blocos ao acaso, em esquema fatorial, com 

quatro repetiç~es, segundo o esquema de anAlise da variância 

apresentado na Tabela 7. 

Os relativos ao nitrogênio 

acumulado e nitrog~nio exportado na colheita foram 

analisados individualmente, para cada parte da planta. Com 

relaç!ío ao pal-âmetro nitrogênio acumulado foi realizada, 

tamb~m, uma anAlise individual para época de amostragem. O 

delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, 

em esquema fatorial, com quatro repetiç5es, conforme o mesmo 

esquema de análise da variância apresentado na Tabela 7. 

Tabela 7. Aná 1 ise da va\- iânc ia dos dados de produçgo de 

gr~os e seus componentes, nitrogênio acumulado e 

nitrog.ni~ ~xportado na colheita. 

Causas de variação 

Blocos 
Tipo de preparo do solo (TP) 
Natureza do fertilizante (NF) 
TP x NF 
Res! duo 

TOTAL 

G.L. 

3 
1 
1 
1 
9 

15 

G.M. 

Vi. 
Vz 
Va 
V4 
V!5 

F 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Produção de gr~os e seus componentes 

Os resul tados da produ.ç~o de gr:(os e" de 

alguns de seus componentes, ~ais como o comprimento e o 

diAmetro de espiga, peso de espiga e rendimento de gr~os 

.st~o apresentados nas Tabelas 8, 9 e 10, respectivamente. 

De acordo com a análise da variância dos 

dados apresentado nas mesmas tabelas, n~o foram constatadas 

diferenÇas significativas, pelo teste F, ao nível de 5% de 

probabilidade, para os parAmetros em estudo. 

De acordo com os resultados obtidos, embora 

n~o sejam estatisticamente diferentes, há tendência de 

superioridade, de forma geral, do plantio convencional sobre 

o plantio direto e do fertilizante de natureza sólida sobl"e 

o fertilizante de natureza fluida em todos os parâmetros 

avaliados. Para o parâ.metro produç~o de gr~os, Tabela 8, 

esta superioridade chegou ao redor de 9% quando comparado o 

tratamento (PC ~ FS) com o tratamento (PD e FF), sendo este 

tratamento inferior aos demais, inclusive para os parâmetros 

comprimento e diâmetro de espiga, peso de espiga e peso de 
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gr~os. Quantitativamente, esta superioridade significa 

aproximadamente 676 kg de milho por hectare. 

Tabela 8. Dados médios da Pl-oduç~o de grã:os por parcela (kg) 

e o equivalente em hectare (kg/ha). 

Tipo de Natureza do 
preparo S61 ido (FS) do solo (TP) 

k g/parcel a 

convencional (PC) 9.01 
direto (PD) 8.90 

F - Tipo de preparo do solo (TP) 
F - Natureza do fertilizante (NF) 
F - TP x NF 

kg/ha 

8.343 
8.241 

Fel-t i 1 izante (NF) 

Fluido 

k g/pal-ce 1 a 

8.86 
8.28 

0.57 ns 
0.71 ns 
0.26 ns 

(FF) 

kg/ha 

8.204 
7.667 

ns = n~o significativo pelo ~este F, ao nlvel de 5n de 
probabilidade. 
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Tabela 9. Dados médios de comprimento e diâmetro de 

espigas (cm). 

Tipo de Nat lll-eza do Fel-t i 1 izante (NF) 
prepal-O S61 ido (FS) Fluido (FF) do solo (TP) 

comp\-imento d iAmeb-o comprimento 

convencional (PC) 17.38 

dil-eto (PD) 16.72 

F - Tipo de preparo do solo (TP) 
F - Natureza do fertilizante~'NF) 
F - TP x NF 

4.42 

4.41 

17.08 

16.63 

3.60 ns 
0.43 ns 
0.13 ns 

diê.metro 

4.44 

4.32 

ditímetro 

1.33 ns 
0.40 ns 
0.72 ns 

ns = n~o significativo pelo teste F, ao n1vel de 5% de 
probabilidade. 

Tabela 10. Dados médios (kg/parcela) dos pesos de espiga 

(gr~os + sabugo), de grãos e de rendimento de 

gr~os (peso de gr~os/ peso de espiga). 

Tipo Natureza do Fed i 1 izante (NF> 
de 

preparo S61 ido (FS) Fluido (FF> 
do 

solo <TP) peso peso l"I::nd iment o peso peso ,-end iment o 
espiga 91-l:OS de gl-~OS espiga grl:os de gl-l:OS 

convencional (PC) 10.55 9.01 0.85 10.34 8.86 0.86 

DÍl"et o (PD) 10.39 8.90 0.86 9.69 8.28 0.85 
---------------------------------------------------------------------------

peso de peso de rendimento 
espiga gd~:os de grllos 

F - Tipo de pl-epal-O do solo <TP) 0.66 ns 0.57 ns 0.04 ns 
F - Natureza do fe~l-tilizante (NF) 0.83 ns 0.71 ns 0.004 ns 
F - TP x NF 0.25 ns 0.26 ns 0.40 ns 

ns = n~o significativo pelo teste F, ao n1vel de 5% de 
pl-obab i 1 idade. 
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Esta diferença na produç:o de gr~os pode ser 

ah-ibu1 da, tanto à reduç~o no comp\"imento das espigas 

(4,5%) quanto ao menor diâmetro das mesmas (2,3%) quando 

comparados os mesmos tratamentos (PC e FS) e (PD e FF). Para 

os demais tratamentos (PC e FF) e (PD e FS) as diferenças em 

n~laç!to ao tratamento (PC e FS) sfío menores. O tamanho e o 

diâmetro da espiga influenciam, diretamente, o n6mero de 

gr~os das mesmas. Assim, possivelmente, reduç5es nestes 

padlmetros significam em, última análise, \"eduç:lo na 

p\-oduç:lo de gdíos, como foi obse\"vado no p\-esent e ti-aba I ho e 

também por FANCELLI (1988). 

A tendéncia de superioridade do plantio 

convencional sobre o plantio direto, nestas condiç5es, 

parece mais relacionada à natureza do fertilizante utilizado 

em cobertura do que devido ao tipo de preparo do solo. 

Enquanto o tratamento (PC e FS) produziu 9.01 kg/parcela, o 

tratamento (PD e FS) produziu 8.90 kg/parcelaJ entretanto no 

tratamento (PC e FF) a P\-oduç~o dec\-esceu para 8.86 

kg/parcela, acentuando ainda mais esta tendência no 

tni\tamento (PD e FF) quando a p\"oduçli(o foi reduzida para 

8.28 kg/pal-cela. 

A tendência de superioridade do plantio 

convencional na produç~o de grãos de milho, observada neste 

trabalho, ratifica os resultados obtidos por MOODY et alii 

(1961), e JONES JUNIOR et alii (1969). Também, para JONES 

JUNIOR et a I ii (1969), a maio\" p\-odução de gr~os no p 1 ant io 

convenc lona 1 ocorre apenas no pr imei \-0 ano de adoçã:o dest e 
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sistema de produç~o. 

As condiç6es climâticas, em relaç:lo à 

precipitaç~o pluvial, insolaç~o e balanço h1 drico, 

constatadas na Tabela 6 e Figuras 4 e 5, respectivamente, 

n~o prejudicaram o florescimento, a poliniji[aç~o e 

posteriormente a granaç~o (FANCELLI, 1990). De acordo com o 

balanço hldl-ico (Figuras 4 e 6), n~o houve limitaç~o de água 

disponível no solo, garantindo-se os processos fisiológicos 

ligados diretamente Ao produç~o. ~o foram verificadas, 

também, chuvas excessivas (Figura 5) durante o pendoamento e 

pol iniji[aç~o, fato que poderia pl-ejudicar o processo 

produtivo devido à· lavagem dos gr~os de pólen, 

proporcionando falhas na granaç~o das espigas. Além disso, 

nos dias que sucederam o pendoamento e a poliniji[aç~o, 

predominaram dias ensolarados, com mais de 8 horas diárias 

de insolaç~o, de. maneira que a taxa fotossintét ica deve ter 

permanecido elevada, possibilitando condiç~o favorável para 

a gl-anaç~o e enchimento das espigas, confo\-me o obsel-vado na 

Figuni 5. 

Devido à excelente condiç~o climática que 

pl-evaleceu durante a condução do expe,-imento, eni\ espet-ado 

desempenho semelharite da cultura de milho nos dois tipos de 

preparo do solo, fato também observado por WILHELH (1987). 

---- ---
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200 PRECIPITAÇ~O 
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FigUl"a 4. Balanço h1drico durante o per1 odo exp e 1" iment aI 

l'1od i fic a do de THORNTHWAITE & MATHER (1955) 

Capacidade de água dispon1vel de 60mm. 
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Figura 6. Capacidade e armazenamento de âgua do solo durante 

a condllç~o do ensaio. Modificado de THORNTHWAITE & 
MATHER (i 955) . 
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4.2. Nitrogênio acumulado na planta 

o-
4.2.1. 1- avaliação (53 dias após a emergência das 

plantulas) 

Os dados anal1ticos do teor porcentual e a 

quantidade de nitrogênio acumulado (mg/planta), nas 

diferentes partes da planta, aos 53 dias após a 

emergência das plântulas (13 dias após a 

nitrogenada de cobertura) encontram-se na Tabela 11. 

A anâlise da variância revelou que n~o houve 

diferenças significativas pelo teste F, ao n1vel de 5%. de 

probabilidade, para o tipo de preparo do solo, natureza do 

fertilizante nib-ogenado e interaç~o dos mesmos, em \-elaç~o 

As partes da planta (Tabela 11). 

O intervalo de 13 dias após a adubaç~o 

nitrogenada de cobertura, foi suficiente para garantir que 

parte do nitrogênio absorvido pelas plantas, fosse 

proveniente do fertilizante, como constataram ULLOA et alii 

(1982). Portanto, o comportamento semelhante entre os 

tratamentos revela que tanto o tipo de preparo do solo, 

quanto a natureza do fertilizante, não influenciaram no seu 

ap\-oveitamento, conb-ariando as obsel-vaçe)es de VOLK (1959), 

KRESGE & SATCHELL (1960), MEYER et alii (1961) eBANDEL et 

a 1 i i (i 980) . 
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Tabela 11. Porcentagem m~dia de nitrogênio e quantidade 

de nitrogênio (mg/planta) contido nas diferentes 

partes da planta, 53 dias ap6s a emergência 

das plântulas (13 dias ap6s adubação nitrogenada 

de cobel-t ura) . 

Tipo Natlll-eza do Fed i 1 izante CNF> 

de 
preparo S6lido <FS) Fluido CFF> 

do Folha Colmo Pani cu1a Folha Colmo Pan1cula solo <TP) 

" me " mg " me " me " me " mg 

convencia 
nal (PC) 2.64 1037 1.34 1211 2.63 115 2.48 1103 1.19 1004 2.41 117 

dil-eto 
(PD) 2.77 1083 1.28 1078 2.51 102 2.47 1068 1.15 940 2.71 133 
--------------------------------------------------------------------------
F - Tipo de preparo do solo (TP) 
F - Natureza do fertilizante (NF) 
F - TP )( NF 

Folha 
0.01 ns 
0.24 ns 
0.60 ns 

Colmo 
1.56 ns 
4.81 ns 
0.19 ns 

Panlcula 
0.01 ns 
0.44 ns 
0.34 ns 

ns = n~o significativo pelo teste F, ao n1vel de 5% de 
pl-obab i I idade. 

o balanço h1drico do ano agrícola 1986/198', 

(Figura 4) revela que o solo apresent~Ya excedente de âgua 

quando foi real izada a adubação de cobel-tura. Anter iormente 
. , 

à adubaç~o ocon-eu, ainda, a pn;i~cipitação pluvial de 55,8mm 

acumulada em dois dias de acordo com a Tabela 6 e Figura 5. 

Tai ti cond içeses devem t el- cont r ibul do. para a 

inC:Ol-POni\Çgo do nitrogênio ao solo, através da in fi 1 b-ação 

do fel-tilizante, devido.à solubilidade do me s mo, confol-me 

observaram FENN & MIYAMOTO (1981) e BOUWMEESTER et alii 

( i 99S), n:~duzil1do as perdas pel a vaI at i 1 ização, a{nda que 

tenham sido aplicados superficialmente, n~o concordando com 
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as observaç~es de MEYER et alii (1961). 

Nas condiç~es do experimento o plantio direto 

apresentava pouca cobertura vegetal na superficie do solo, 

representada apenas pelos restos das plantas daninhas 

dessecadas pelos herbicidas. A cultura precedente à 

insta 1 aç1!Lo do b-aba lho, a mucuna pret a (!1ucuna ate,-,- ima 

(Piper & Trac~) Holland) é uma leguminosa de rápida 

decomposiç~o, considerando a relaç~o C/N de 22/1, (KIEHL, 

1980). Nestas condiç~es pode-se afirmar que a quantidade de 

n::si duas na super fi c ie do solo n~o lMepresent aram maiores 

dificuldades para a colocaç~o do fertilizante diretamente 

sobre o mesmo. Assim, . perdas no aproveitamento do 

fertilizante, no sistema de plantio direto, pelo contato dos 

mesmos, com os resi duos não oconMeu como menc ionados por 

VOLK (1959), MEYER et alii (1961), TOUCHTON & HARGROVE 

(1982) e ECKERT et alii (1966). 

Finalmente, embora não tenha sido avaliada a 

atividade de microrganismos, ~ perfeitamente admissivel 

afi ,-mar que as si t uaçeses I em ambos os tipos de p\-eparo do 

solo, a rigor, se equivaleram, nas condiçeses desse 

experimento. Portanto, o sistema de plantio direto não deve 

ser responsável pela perda de parte do fertilizante devido à 

maior atividade de microrganismos, como observaram DORAN 

(1980) e TOUCHTON & HARGROVE (1982). Estas condiçeses também 

conb-ibu! ram palMa o compo\-tamento semelhante enbMe os 

b-atamentos, mesmo palMa a situação de p\-epa\MO do solo tão 

diferente como ocorre entre o plantio direto e convencional. 
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Ressalte-se, ainda, que foi o primeiro ano da implantaç:':o do 

sistema de plantio direto, e que ambos os tipos de preparo 

do solo foram devidamente adequados f1sica e quimicamente. 

Cll 
4.2.2. 2- avaliação (67 diasap6 s a emergência das 

. plântulas) 

Os dados anal1 t icos de porcentagem· e 

quantidade de nitrogénio acumulado (mg/planta) obtidos nesta 

época, encontram-se na Tabela 12. 

A análise da variância (Tabela 12) revela que 
. 

houve efeito significativo pelo teste F, ao nível de 5% de 

probabilidade para tipo de preparo do solo apenas para a 

detEn"minaç~o no colmo. Entretanto, para a intenaçilo dupla 

entre o tipo de preparo do solo e a natureza do 

fertilizante, houve efeito significativo, pelo mesmo teste e 

n1vel de significância,. nas detel"minaçi!Ses para colmo e 

espiga. 

O peri odo con-espondente a esta aval iaça:o, 

entre 53 e 67 dias ap6s a emergéncia das plântulas, 6 

caracterizado, conforme HANWAY (1962), por elevada taxa de 

P\"odução de matél"ia seca, bem como pela gl-ande abso\-ç~O de 

nitrogênio do solo (HANWAY, 1962; ALDRICH & LENG, 1972 e 

ANDRADE, 1975). 

A elevada taxa de crescimento da planta, 

neste per10do, é devida basicamente ao desenvolvimento do 
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colmo e da espiga (Tabela 13), as quais passaram a ser 

responsáveis pelo maior acúmulo de matéria seca no período, 

concordando com HANWAY (1962) e ANDRADE (1975). Portanto, 

trata-se também de per10do com elevada demanda por 

nitrog~nio, cuja similaridade com a curva de acúmulo de 

matéria seca fora constatado por ANDRADE ~1975). Certamente, 

esta foi a l-az~o das diferenças estatl st icas obse,-vadas para 

solo e natureza do fertilizante, nas 

detel-minações para colmo e espiga. 

Tabela 12. Porcentagem média de nitrogênio e quantidade de 
nitrogênio (mg/planta) nas diferentes partes 
da planta, 67 dias após a emergência das 
plàntulas (27 dias ap6 s a adubaç~o nitrogenada de 
cobel-tura) . 

Tipo Natul"eZa do Fertilizante (NF> 
de 

preparo Sólido (F8) 
do 

solo Folha Colmo Pan1c. Espiga 

" mg " mg " mg " mg 

(PC) 2.49 1002 0.92 897 1.47 72 1.89 882 

(PD) 2.91 1230 0.96 920 1.52 84 1.65 818 

F - Tipo de preparo do solo (TP) 
F - Natureza do Fertilizante (NF) 
F - TP )( NF 

Folha 

1.95 ns 
0.54 ns 
0.03 ns 

Fluido(FF) 

Folha Colmo Pan1c. 

" 
2.56 

2.57 

mg " 
1107 0.86 

1399 1.05 

Colmo 

9.06 * 
3.79 ns 
6.56 * 

mg " mg 

866 1.39 72 

1148 1.30 67 

Pan1cula 

0.17 ns 
1. 14 ns 
1.14 ns 

Espiga 

" mg 

1.70 8731 

1.76 1059 

Espiga 

1.22 ns 
4.43 ns 
5.13 * 

ns = n~o significativo pelo teste F, ao nível de 5% de 
p,-obab i I idade. 

* = significativo pelo teste 
probabilidade. 

(PC) Plantio Convencional 

(PD) Plantio Direto 

F, ao ni vel de 5% de 
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Tabela 13. Peso da matéri~ seca acumulada pelas diferentes 

partes da planta até 53 e 67 dias 

emergência das plântulas. 

após a 

dias 
ap6s Trata Folha Colmo Pan1 cuIa Espiga Total 
emer- mentos grama " grama " grama " grama " grama 
gência 

PC e FS 117.7 29.2 272.0 67.5 13.2 3.3 402.9 
até PC e FF 133.2 33.5 252.5 63.1 14.2 3.6 399.9 

53 dias PD e FS 117.9 30.9 251.7 65.9 12.2 3.2 381.8 
PD e FF 129.8 33.8 242.4 63.1 11.7 3.1 383.9 

-----------------------------------------------------------------------------
PC e FS 

atit PC e FF 
67 dias PD e FS 

PD e FF 

120.1 21.1 
129.0 - 21.5 
126.7 21.8 
122.6 19.0 

PC plantio convencional 
PD plantio direto 

293.7 51.5 
301.6 50.2 
287.1 49.4 
326.3 50.4 

14.8 2.6 
15.5 2.6 
16.6 2.9 
15.2 2.3 

FS adubo de cobertura de natureza s6lida 
FF - adubo de cobertura de natureza fluida 

141.2 24.8 569.8 
154.2 25.1 600.3 
150.5 .25.9 580.9 
183.0 28.3 647.1 

A absorç~o do nitrogênio, proveniente do 

fertilizante, é acelerada no período correspondente (ULLOA 

et a 1 i i, 1982 ) tanto para folha, como para o colmo. 

Ressalte-se, entretanto, que a partir do florescimento, 

gl-ande parte do nib-ogênio é l-edistribul do para a formação e 

granaç~o da espiga. ULLOA et alii (1982) encontraram que 45% 

do nitrou6nio absorvido, proveniente do fertilizante, foram 

carreadam para as espigas, especificamente nos grãos, até a 

maturidade?, 
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Para esta época o plantio' direto superou o 

plant io convencional para todas as pal-tes da pl anta, embol-a 

significativamente tenha ocorrido apenas para o colmo. Em 

relaç~o à natureza do fertilizante utilizado em cobertura, a 

fonte fluida superou a fonte s6lida, exceto para a pan1cula, 

conforme mostra a Tabela 12. 

A superioridade do plantio direto é comumente 

obsel-vada quanto condiçeses climáticas 

desfavoráveis, em relaç~o à precipitaç~o pluvial. A ausância 

do revolvimento do solo, condiciona a presen ç a de maior 

miclooporosidade na sua camada superficial, (Figu r a 1), que 

Pl-ot eg ida pel a presença de loes! duos na supel- fi c ie, conbo ibui 

pani\ a conservaçã:o de maior teor de água disponl vel (BLEVINS 

et alii, 1911, LAL, 1975; LOMBARDI NETO et alii, 1980; 

SIDIRAS et alii, 1983 e PHILLIPS & PHILLIPS, 1984). Tal fato 

deve ocorrer ain4a que exista p~quena quantidade de resíduo 

na superfície do solo, como se verificou nas con d iç~es do 

expel- iment o. 

O balanço h1drico (Figuras 4 e 6) revela que 

a quant idade de água dispon1 vel, no pel-10do entl-e as duas 

avaliaç~es, (53 e 61 dias após a emergência das plântulas) 

era baixa, tendo ainda ocorrido apenas 9,3mm de precipitaç~o 

pluvial (Tabela 6 e Figura 5). Era previs1vel, portanto, que 

nestas condições, a demanda e, consequentemente, a absorç~o 

de nitl-ogÔnio sob o plantio direto superasse o plantio 

convenc:ional. 

Foram evidenciadas ainda, diferenças 
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em funç:~o 

da profundidade do solo sob preparo convencional 

e plantio direto. 
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significat ivas, ao nl vel de 5% de probab i I idade para a 

interaç~o dupla entre tipo de preparo do solo e a natul-eza 

da fonte do fert i 1 izante n i t rogenado, para as detel-minaçeses 

no colmo e espiga, cujo teste de Tuke!t apresento u o 

resultado constante na Tabela 14. De acordo com os 

resultados, tal interaç3:o deveu-se aos tipos de preparo do 

solo com o fertilizante de natureza fluida tanto para a 

determinaç~o no colmo como para a determinaç3:o na espiga, 67 

dias após a -emergência das plântulas. A melhor -combinaç~o 

para ambas as variáveis foi correspondente ao plantio direto 

com o fertilizante fluido urano 

Tabela 14. Médias de nitrogênio acumulado (mg/planta) para a 

interaç~o dupla, em relaçã:o as determinaçeses no 

colmo e espiga, 67, dias após a emerg~ncia das 

plântulas (27 dias ap6s a adubaç~o nitrogenada de 

cobertura) . 

Natureza do fertilizante (NF) 
Tipo de preparo 

S61 ido (FS) Fluido (FF) 
do solo <TP) 

Colmo Espiga Colmo Espiga 

convencional (PC) 897 aA 882 aA 866 bA 873 bA 

direto (PD> 920 aB 818 aB 1148 aA 1059 aA 

H4dias seguidas de letras minúscülas iguais nas colu n as nã:o 
difen:~m entre si pelo teste Tuke!t, a o nlvel de 5% de 
IJrobabilidade. 
11ódias seguidas de letras maiúsculas iguais nas I inhas nã:o 
diferem entre si pel~ teste Tuke!t, ao nível de 5" de 
jJl"obabi 1 idade. 

---- ---------
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Quando da realizaçll(o da adubaçi:o nitl-Ogenada 

de cobertura, as condiç5es foram à sua 

solubilizaç~o e infiltraç~o no solo, devido a umidade do 

mesmo (Figuras 4 e 6). Portanto, volat i 1 izaç~o do 

fertilizante fluido (14n de N-amldico, 9n N-amoniacal e 9n 

de N-nltrico> foi atenuada (FENN, 1981 e BOWMEESTER et 

aI ii 1985). 

Nestas condiç5es é possível que parte da 

amônia concentrada na camada superficial do solo conforme 

constat<i\çll(o de KIEHL (1989), tenha propiciado o melhol-

aproveitamento do fertilizante fluido para esta época, 67 

dias após a emergência" das plântulas (27 dias apÓs a 

adubaç~o nitrogenada de cobertura). 

Embora o per! odo referente a esta aval iaçll(o, 

compreendido entre os dias 53 e 67 após a emergência das 

--

seca (Tabela 13) é difícil, nesta época, avaliar a 

participaç~o da fonte do ~ertilizante no fornecimento do. 

nitrogênio, nas condiç5es do experimento. Isto porque, após 

o florescimento das plantas, ocon-ido 60 dias após a 

emergência, há redistribuiç~o interna de nitrogênio dos 

01-9~OS vegetat ivos como folhas e coll]lo pan:\ a fOl-maçll(o e 

granaç~o das esp igas, nll(o si9n i ficando I pOl-tant o, ni t rogên io 

absorvido diretamente do solo e oriundo, necessariamente, do 

fertilizante aplicado. 
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4.3. Nitrogênio total acumulado e exportado na colheita 

As quantidades de nitrogênio acumuladas 

(mg/planta) nas diferentes partes da planta d e milho, na 

maturidade fisiológica, ocon-ida 138 dias após a emel-gência 

das plântulas, encontram-se na Tabela 15. 

No presente trabalho, tanto 

contido nos gr~os, quanto aquele encontrado 

o n i b-ogên io 

na palha da 

espiga e no sabugo, foram considerados como exportados pela 

colheita. 

A análise da val-iância revelou que n~o houve 

diferenças estatisticamente significativas para qualque~ uma 

das variáveis, em funç~o dos tratamentos, pelo teste F, ao 

n1 vel de 5" de pl-obab i 1 idade, con fOl-me const at ado n a mesma 

Tabela. 

Para esta época, a qua n tidade de nitrogênio 

acumulado nas espigas apl-esentou, em valol-es ab s olutos, a 

seguinte ordem decrescente: (PC e FS), (PD e FS), (PD e FF) 

e (PC e FF) I consequentemente, a qua n tidade de nitrogênio 

exportado apresentou igual comportamento. 

A quantidade de nitrogênio acumulado na 

planta foi superior àquela obtida por ANDRADE (1975) e 

semelhante à encontrada por ULLOA et alii (1982). 

Aproximadamente 80" do nitrogênio extraído, nesta época, -Foi 

exportado pelas espigas, superando os valores encontrados 

pelos mesmos autores. 
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Tabela 15. Dados médios da quantidade de nitrogênio 

acumulado (mg/planta) e o equivalente em hectare, 

(kg/ha) nas diferentes partes da planta, na 

colheita. 

Nitrogênio 
Trata- Folha Colmo Pan1 cuIa Espiga 

extl"a1do eXPol"tado 

meotos mg kg/ha mg kg/ha mg kg/ha mg kg/ha mg kg/ha mg " 
(PC-FS) 380 16.87 400 17.76 60 2.66 3830 170.05 4670 207.34 3830 82 
(PC-FF) 390 17.32 500 22.20 50 2.22 3000 133.20 3940 174.94 3000 76 
(PD-FS) 380 16.87 410 18.20 50 2.22 3500 155.4~ 4340 192.69 3500 81 
(PD-FF) 300 13.32 340 15.10 50 2.22 3030 134.53 3720 165.17 3030 81 
---------------------------------------------------------------------------

Folha Colmo Pao1cula Espiga 

F - Tipo de preparo do solo <TP) 0.58 os 0.54 os 0.65 os 0.15 os 

F - Natureza do fed i I izante (/I/f) 0.95 ns 0.03 os 0.49 ns 3.13 os 

F - TP )( NF 0.69 os 0.68 ns 0.31 ns 0.24 os 

os = n~o significativo pelo teste F~ ao nível de 5~ de 
probabilidade. 

A obtida para os 

diferentes tratamentos (Tabela 8) e a quantidade de 

nitrogênio acumulado na plant~ e exportado (Tabela 15), 

revelaram que o nitrogênio fornecido pela adubaç~o de 

cobertura foi suficiente, n~o tendo limitado o rendimento da 

cultura. Portanto, nem ° tipo de preparo de solo e, 

tampouco, a fonte do fertilizante nitrogenado comprometeram 

o aproveitamento do nutriente, sugerindo que, para as 

condiç~es do experimento, n~o seria necessário aumentar ° 
t'm"nec imento do nub" iente. Esta observaç:~o n~o atende às 

cunti.tatações de PHILLIPS & YOUNG (1973), THOMAS et alii 

(1973) e HcHAHON & THOMAS (1976), segundo as quais, no 



.46. 

sistema de plantio direto, a demanda em nitrogênio, pelas 

plantas, é aproximadamente 20 a 30% superior do que aquela 

exig ida no p 1 ant io convenc iona I. Est a obsel-vaç&\:o é refol-çada 

pela análise da Tabela 13, a qual revela que a prod\.lç~o de 

matéria seca total aos 67 dias apÓs a emergência das 

pl&ntulas mostrou-se superior no plantio direto. 

Era previsível anão existência de diferenças 

entre o plantio direto e convencional, principalmente porque 

PO\- ocasi~o da instalaç~o do experimento foi real izada a 

ef'et iva unif'ormizaç~o da ál-ea experimental, el iminando-se 

assim, possi veis enb-aves de nat lll-eza fi sica, mediant e a 

realizaç~o da cu-aç~o profunda (30cm), e qu1mica, com a .. 
calagem e fosf'atagem corretiva . . 

As plantas daninhas poderiam também alterar o 

compo\-tamento da cultUl-a, afetando tanto a pl-oduçilo de 

9r~os quanto os componentes, pela acentuada pressilo 

competitiva" que exerceriam notadamente no plantio direto 

pois, o controle das mesmas, 4 baseado no uso de herbicidas, 

o que nem sempre é eficiente. Entretanto, isto n~o 

aconteceu, pois as plantas daninhas foram eficientemente 

controladas nos dois sistemas de produç~o. 
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5. CONCLUSÕES 

A análise e a inte\-pretação dos l-esultados do 

presente trabalho, permitiram concluir que o tipo de preparo 

do solo n~o apresentou influência na produç~o da cultura do 

milho, no primeiro ano de sua implantaç~o. Em condiç6es 

cl imát icas adversas, \-esponsáveis pela reduçg(o da água 

armazenada no solo, o sistema de plantio direto favoreceu o 

aproveitamento do fertilizante nitrogenado aplicado em 

cobertura. Nestas condiç~es foi constatada a 

interdependência dos efeitos entre o mencionado sistema de 

preparo do solo e a fonte fluida do fertilizante nitrogenado 

nas det el-minaçeses pa\-a col mo e esp iga. 
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