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RESUMO 
 
 

Desempenho e produtividade de milho em consórcio com adubos verdes em 
sistema orgânico de produção 

 
A crescente necessidade de alimentos objetivando a satisfação da nutrição 

animal em sistemas orgânicos, aliado ao recente mercado mundial desse tipo de 

produtos, tem suscitado a elevada preocupação com o aperfeiçoamento de sistemas 

orgânicos, incluindo a produção de milho. Assim, neste contexto, foi realizado no 

município de Piracicaba, SP, Brasil, em área pertencente à Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”/Universidade de São Paulo, um experimento de campo 

objetivando a avaliação do desempenho e produtividade de milho consorciado a adubos 

verdes, em sistema orgânico de produção. Para tanto, foram utilizados dois genótipos, 

um híbrido (Pioneer 30P70) e uma variedade (BRS4157 – “Sol-da-manhã”), 

consorciados a duas espécies de adubos verdes (Crotalaria juncea e Canavalia 

ensiformis) e submetidos a doses crescentes de nitrogênio, mediante o uso de farinha 

de chifre, perfazendo o total de 18 tratamentos e 3 repetições. O delineamento adotado 

foi o esquema fatorial 3X9, em blocos ao acaso, envolvendo a interação de genótipos, 

adubos verdes e doses de nitrogênio. A análise dos resultados, permitiu concluir que: 

a)o híbrido Pioneer 30P70 é mais produtivo e apropriado para sistemas orgânicos de 

produção, com o uso de fontes de nitrogênio, em comparação à variedade “Sol-da-

manhã”; b)A variedade “Sol-da-manhã” não responde satisfatoriamente ao emprego de 

doses crescentes de nitrogênio, representadas pelo uso de farinha de chifre;c)A farinha 

de chifre não contribui, de forma imediata, para a elevação dos teores de nitrogênio nas 

plantas de milho, até os níveis considerados adequados para a espécie; d)Sistemas 

consorciados de milho com crotalaria (Crotalaria juncea) ou feijão-de-porco (Canavalia 

ensiformis) não afetam a produtividade do mencionado cereal e e) As espécies de 

adubos verdes avaliadas não contribuem significativamente para o aporte de nitrogênio 

às plantas de milho a eles associadas, durante o ciclo vital do referido cereal.  

Palavras-chave: Zea mays L..; Canavalia ensiformis; Crotalaria juncea; Agroecologia; 

Farinha de chifre; Agricultura Orgânica; Doses de nitrogênio; 

Consórcio. 
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ABSTRACT 
 
Performance and yield of maize intercropped with green manures under organic 

cultivation 
 

 The increasing need for feed to fulfill animal nutritional requirements in organic 

systems, besides the increasing world demand for organic products, has raised a 

concern about the improvement of organic systems, including maize production. 

Within this context, an experiment aiming at evaluating the performance and yield of 

corn intercropped with green manures in an organic production system was carried 

out in Piracicaba, SP, Brazil at the Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” / 

University of Sao Paulo. Two maize genotypes were tested,  a hybrid (Pioneer 30P70) 

and a variety (BRS4157 – “Sol-da-manhã”), both intercropped with two green manure 

species (Crotalaria juncea and Canavalia ensiformis) and submitted to increasing N 

doses by horn meal, adding up to 18 treatments and 3 replicates. The plot design was 

factorial 3x9, in randomized blocks involving the genotypes interaction, the green 

manures and nitrogen doses. The results analysis allowed the following conclusions: 

a) When fertilized with N sources, the hybrid Pioneer 30P70 is more productive and 

more suitable for organic systems compared to the variety “Sol-da-manhã”; b) the 

variety “Sol-da-manhã” does not have a response to increasing N fertilization; c) the 

horn meal does not contributes immediately to the increasing amount of N in  maize 

plants up to the nutritional level suitable for the species; d) the intercropping systems 

between maize and sun hemp (Crotalaria juncea) or jack bean (Canavalia ensiformis) 

do not affect the cereal yield and e) the evaluated green manures species do not 

significantly contribute with the N supply of the associated maize plants during its life 

cycle.  

 

Keywords: Zea mays L..; Canavalia ensiformis; Crotalaria juncea; Agroecology ; 

Horn meal; Organic farming; Organic maize; Nitrogen; Intercropping  
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1 INTRODUÇÃO  
 

O cultivo de milho mostra-se de fundamental importância devido a esse grão se 

constituir na base da alimentação mundial, além de ser cultivado em extensas áreas; 

todavia não existem dados específicos sobre a produção de milho orgânico no mundo.  

Atualmente, devido à referida cultura ocupar cerca de 162 milhões de hectares, 

existe grande preocupação com a conservação dos recursos naturais e, nesse aspecto, 

as práticas agrícolas podem contribuir para a degradação de solos e mananciais, além 

de poderem se constituir em fonte de poluição.  

 Nesse contexto, a busca de estratégias sustentáveis de produção, torna a pesquisa 

em técnicas agroecológicas de fundamental importância.  

Estudos recentes têm demonstrado que sistemas de produção baseados em rotação 

de culturas, consórcios e integração lavoura-pecuária, apresentam algumas vantagens 

quando comparados aos cultivos solteiros ou em monoculturas. Essas práticas culturais 

aumentam a biodiversidade, no tempo e no espaço, e acarretam menor ocorrência de 

pragas e doenças; menor infestação por espécies consideradas daninhas; melhor 

cobertura do solo, com conseqüente proteção contra erosão; maior utilização da 

energia radiante, na forma de fotossíntese; e melhor aproveitamento da água e dos 

nutrientes mediante o efetivo aproveitamento e reciclagem pelos por diferentes tipos de 

arquiteturas de raiz. 

O presente trabalho objetivou a avaliação dos efeitos da consorciação milho - 

adubos verdes, submetido a diferentes doses de nitrogênio, em sistema de produção 

orgânico, bem como a comparação  do desempenho da variedade “Sol-da-manhã” com 

o híbrido Pioneer 30P70, quanto à produtividade e qualidade dos grãos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Panorama da produção orgânica de alimentos 
 

Atualmente, a preocupação da sociedade brasileira com relação ao ambiente 

rural é crescente. Tal preocupação resultou em propostas alternativas para a agricultura 

convencional, na qual grandes suprimentos de insumos, por vezes poluentes, são 

utilizados. Aliado a isso, a preocupação relacionada à contaminação dos alimentos por 

agrotóxicos, também merece especial destaque.  

Em 1985, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimava em 500 casos, o 

número de intoxicações evidenciadas no meio agrícola, no mundo. Em 1991, esta 

estimativa, segundo a mesma agência, já atingia o número de 3 milhões de pessoas. 

Portanto, compreender que a utilização desses produtos pode gerar problemas à saúde 

das pessoas é o passo inicial a ser dado. Portanto, conscientizar-se dos riscos à saúde 

pública gerados por eles e a partir daí se estabelecer estratégias de enfrentamento da 

situação mostra-se de fundamental importância, exigindo o empenho de todos os 

setores da sociedade. 

Desta forma, pesquisas que objetivem a diminuição do impacto ambiental gerado 

pela agricultura convencional, necessitam ser incentivadas e efetivamente realizadas. 

Uma dessas alternativas é o manejo orgânico das culturas (PASCHOAL, 1994). A 

minimização de insumos poluentes, conjuntamente com o aumento da biodiversidade 

no agroecossistema, pode resultar em produção qualitativamente melhor e de maior 

sustentabilidade. O estudo de métodos e tecnologias apropriadas para a produção 

contínua no tempo e no espaço e com maior equilíbrio frente à natureza são, portanto, 

imprescindíveis.  

Atualmente são manejados de forma orgânica 31 milhões de hectares, sendo 

que o Brasil é o segundo maior produtor mundial, em área cultivada, perfazendo área 

total de 6,5 milhões de hectares,  considerando as áreas de extrativismo da região 

amazônica (BRASIL, 2005). No Brasil, o cultivo orgânico rende cerca de 150 milhões de 

dólares ao produtor. (BRASIL, 2005) e, ainda assim, o mercado continua em franca 

expansão. 
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Do ponto de vista econômico, o manejo orgânico movimenta, mundialmente, 

mais de 40 bilhões de dólares (WILLER; YUSSEFI, 2007). No Brasil, estima-se que 5% 

da produção agrícola seja realizada dentro dos princípios orgânicos e que o referido 

mercado cresça 50% ao ano (CERRI, 2001). 

2.2 Conceito de agricultura orgânica 
 

A Agricultura Orgânica é um sistema de produção que compreende a geração de 

alimentos de origem vegetal e animal sem a utilização de agrotóxicos de síntese e 

adubos altamente solúveis ou outros agentes que possam contaminar a natureza 

(PASCHOAL, 1994).  

O seu objetivo não é nutrir diretamente a planta, mas sim o solo para que ele a 

alimente. Portanto, o solo deve ser mantido sempre em equilíbrio para que a planta 

permaneça bem nutrida e assim se torne mais resistente e menos atrativa a insetos-

praga e patógenos. Uma planta com desequilíbrio de algum nutriente torna-se mais 

suscetível a pragas e doenças  (CHABOUSSOU, 1980; BUSSLER, 1972; HOMÉS 

1972; 1972; PRIMAVESI, 1980; 1987).  

Na agricultura orgânica, controles preventivos são enfatizados em detrimento dos 

métodos curativos (FERREIRA, 1998). Um método de controle de doenças que pode 

ser tanto curativo como preventivo é o uso de biofertilizantes (aeróbicos ou 

anaeróbicos). Um exemplo de biofertilizante anaeróbico é o Supermagro, no qual 

proliferam Bacillus subtilis, que inibem o crescimento de fungos e de outras bactérias, 

além de aumentarem a resistência contra insetos e ácaros (PECHE, 1997). O 

supermagro é composto de esterco, água, micronutrientes, resíduos animais (farinha de 

ossos, restos de peixes, sangue, restos de fígado), melaço e leite, elaborado em 

recipiente fechado (PECHE, 1997).  

 Para Trapé (1995), os agrotóxicos constituem um sério problema de âmbito 

mundial, resultando na contaminação dos mais diversos tipos de alimentos. 

Análises de amostras de diversas frutas e legumes coletadas na Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP) revelaram a presença de 

resíduos de agrotóxicos, principalmente de produtos não permitidos (ou não 
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registrados) além de quantidades exageradas de agrotóxicos permitidos, em centenas 

de amostras (REZENDE, 2003).  

Os principais problemas quanto às práticas agroecológicas e produção orgânica 

são a falta de assistência técnica e a falta de pesquisa científica. Sendo assim, a 

pesquisa por métodos alternativos e sustentáveis de produção se torna relevante, 

principalmente porque alguns métodos, extrapolados de países de clima temperado, 

não são ideais para as nossas condições. Portanto, é necessário dessa maneira, 

adaptar e até mesmo desenvolver técnicas que melhor se adequem à nossa realidade 

ambiental, econômica e social. 

2.3 Necessidade da sustentabilidade da produção agrícola 
 
Nas conferências das Organizações das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, ocorridas em 1972, 1982 e 1992, materializaram-se as evidências de 

que os danos causados pela agricultura convencional eram de tal magnitude que urgia 

mudar de paradigma (KHATOUNIAN, 2001). 

 A reciclagem de nutrientes é mínima na maioria dos agroecossistemas, implicando 

em perdas consideráveis como resultado da erosão e/ou lixiviação, devido à redução 

dos níveis de biomassa permanente na superfície do solo.  

Para evitar perdas os sistemas agrícolas devem prever constante ciclagem dos 

nutrientes pois, de acordo com Vivan (1998), a transferência de energia, viabilizada 

pela sucessão de espécies, permite reduzir as perdas do sistema. 

Segundo Khatounian (2001), a utilização corrente de adubos químicos e 

agrotóxicos, fez com que os sistemas agrícolas se simplificassem, significativamente, 

em comparação com os sistemas antigos ou originais, cuja manutenção da fertilidade e 

sanidade dependia de rotações e/ou de trabalhosos sistemas de adubação orgânica. O 

controle de plantas invasoras se torna cada vez mais difícil, pois nos sistemas 

monoculturais criam-se condições para a seleção de espécies invasoras muito bem 

adaptadas aos nichos disponíveis.  

O desenvolvimento de um sistema de produção sustentável não se trata apenas de 

substituir o insumo externo por um menos danoso ao ecossistema e à saúde humana, 
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ou de criar um eficiente organismo rural padrão; trata-se de criar uma nova gestão de 

processos em detrimento de uma tecnologia apenas de produtos, minimizando as 

perdas energéticas e o “input” de energia derivada do petróleo. 

 

2.4  Fontes de nutrientes em sistemas orgânicos de produção 
 
Conforme estabelecido por normas, o sistema orgânico de produção não permite a 

utilização de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Assim, o uso de produtos pouco 

solúveis possibilita a diminuição na contaminação de lençóis freáticos, bem como de 

cursos de água superficiais. O uso de fontes de nutrientes cuja produção exige alta 

demanda energética é também proibido ou de uso restrito, como no caso dos 

fertilizantes nitrogenados obtidos por via industrial. 

No sistema orgânico de produção são utilizados como fontes de nutrientes a farinha 

de chifre (10 a 13%N); estercos; composto; chorumes; turfas; argilas; lombricomposto; 

guano; farinha de sangue; farinha de carne; farinha de ossos; farinha de penas; farinha 

de peixe; produtos lácteos; subprodutos industriais de origem vegetal (torta de filtro e 

outros); fosfatos naturais; fosfatos reativos; termofosfatos; sulfato de potássio de origem 

natural; micronutrientes (na forma de óxidos ou sulfatos); cinzas; escórias industriais; 

calcário; gesso agrícola; sulfato de magnésio; pó de rochas, dentre outros. 

 

2.4.1 Farinha de cascos e chifres 
 

A farinha de cascos e chifres é um subproduto da indústria frigorífica. Após o 

abate dos animais, os cascos e chifres são retirados, tostados e moídos, resultando em 

um produto rico em nitrogênio (10 a 13% N). Atualmente, já se encontram empresas de 

fertilizantes comercializando o mencionado produto devidamente embalado e com alta 

disponibilidade, sobretudo nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. Sua utilização em 

diversos sistemas de produção tem evidenciado respostas significativas, porém ainda 

não se encontram resultados experimentais publicados acerca de sua eficiência e 

eficácia.  
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Ainda, devido a seu preço acessível, tem despertado grande interesse por parte 

dos produtores, visto se constituir em uma fonte barata de nitrogênio, quando 

comparada a outras empregadas no sistema orgânico. A referida farinha também 

apresenta a facilidade de ser distribuida por máquinas comumente empregadas em 

adubação convencional. 

2.5 Sistema orgânico de produção de milho 
 

A cultura de milho constitui-se em atividade significativa e relevante para o setor 

agrícola brasileiro. Anualmente, cerca de 12,5 milhões de hectare são cultivados com o 

referido cereal, perfazendo produção aproximada de 40,8 milhões de toneladas de 

grãos (FNP, 2007).  

No mercado brasileiro de produtos oriundos de sistema orgânico existe forte 

demanda pelo referido produto na criação de aves e na produção de ovos. Esta 

demanda não está sendo atendida, pois atualmente existem menos de seis produtores 

nacionais certificados de frango e ovos “orgânicos”. A falta destes produtos, no 

mercado, reflete a dificuldade na obtenção de matéria-prima para a sua produção 

(principalmente milho) devido ao custo, falta de pesquisa e tecnologia de produção. O 

crescente mercado mundial de orgânicos  também evidencia a demanda de maior 

quantidade de milho orgânico para produção de animais nos EUA e UE principalmente, 

os quais buscam no Brasil fornecedores deste cereal. 

Por estes motivos, surge o interesse em produzir o milho, de forma orgânica, 

porém apresentando números pouco significativos, quando se trata de produção 

orgânica, revelando o grande potencial comercial, porém pouco explorado. 

 O milho (Zea mays L.) é uma espécie originária da américa central e em virtude 

do seu alto consumo, foi alvo de contínua manipulação genética visando o aumento de 

adaptabilidade e de produtividade. Da mesma forma, foi alvo constante do uso de 

insumos provenientes da indústria química como agrotóxicos e fertilizantes industriais. 

Esses procedimentos poderiam ter contribuído para tal planta se tornar dependente de 

defensivos agrícolas e fertilizantes minerais, favorecendo sua maior vulnerabilidade ao 

ataque de pragas (principalmente Spodoptera frugiperda) e doenças, bem como menor 

adaptação a solos de baixa fertilidade. A dificuldade de produzi-lo economicamente de 
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forma mais natural, sem o uso de defensivos químicos ou adubos altamente solúveis, 

aliado à carência de métodos alternativos de manejo, justifica o baixo índice de 

produção do milho orgânico. 

Segundo Cerveira (1999), baseado em informações acerca do padrão de 

consumo de consumidores de produtos orgânicos, relata que os mesmos estariam 

dispostos a pagar um prêmio extra por produtos resultantes de um sistema orgânico de 

produção. 

As informações sobre produtos orgânicos são esparsas e dispersas, bem como 

baseadas, principalmente, nos dados fornecidos pelas agências certificadoras, 

carecendo de um trabalho de organização dos mesmos (SOUZA, 2003). 

As principais propostas de ação para promover o crescimento equilibrado do 

mercado de orgânicos referem-se à promoção e adoção de instrumentos para romper 

com os desafios da oferta, não só no que concerne à manutenção de sua qualidade, 

mas também quanto à quantidade, como o maior volume de produção e a ampliação da 

variedade de produtos atualmente ofertados (SOUZA, 2003). 

 

2.6 Limitações da agricultura orgânica 

2.6.1 Limitações de ordem social 
 
A sociedade, em geral, e as classes de menor poder aquisitivo, em particular, 

não têm o hábito e a possibilidade de consumir produtos de origem orgânica, devido ao 

preço e aos pontos de distribuição, e quando o fazem é de forma parcial.  

    Como os custos de produção ainda são elevados por falta de políticas de 

pesquisas e de orientação técnica efetiva, os produtos de origem orgânica são 

produzidos para atender um nicho de mercado. Até há pouco tempo atrás, os produtos 

orgânicos ainda sofriam o estigma de terem uma apresentação a desejar; hoje essa 

apresentação é muito diferente, sendo que o aspecto externo é, na maioria das vezes, 

idêntico ao convencional, podendo até gerar desconfiança sobre sua origem no 

consumidor tradicional de orgânicos, que estava habituado à idéia de um produto 

pequeno, ou com aspecto externo inferior ao convencional. Esta tendência de melhoria 
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no aspecto externo dos produtos orgânicos vem ocorrendo em todo o mundo, à medida 

que mais produtores tecnificados se dedicam à produção orgânica.  

Geralmente os produtos orgânicos são comercializados em feiras livres, em 

bairros de classe média/alta ou em gôndolas especiais de supermercados. Segundo 

Cerveira e Castro (1999), o perfil da maioria dos consumidores de produtos de origem 

orgânicas do parque da Água Branca - SP, é composto de mulheres com curso superior 

e alto poder aquisitivo.  

Embora se resuma em cadeia produtiva relativamente curta, falta ação efetiva de 

extensão rural, oficial ou não, capaz de diminuir as resistências dentro das próprias 

comunidades e entre comunidades rurais que trabalham com produção orgânica; bem 

como sua relação com o mercado.  

Neste contexto, os principais pontos de estrangulamento da agricultura orgânica 

são: 

a) Comercialização da produção - Um dos principais entraves da produção 

orgânica se encontra na etapa de comercialização, pois geralmente se trata 

de produtores de base familiar, com limitações de recursos para 

conseguirem arcar com os custos de comercialização da produção. Nos 

grandes centros de comercialização, tipo CEASA, inexistem lugares 

adequados para que os pequenos produtores possam vender seus 

produtos. A produção orgânica por ser produzida em pequenas 

quantidades, geralmente não é atrelada a uma integradora ou agroindústria.   

b) Certificação da produção - outro ponto de estrangulamento da agricultura 

orgânica é a certificação dos produtos, pois o valor a pagar às empresas 

certificadoras, enquanto a produção é considerada convencional (no período 

de conversão) torna-se demasiado oneroso. Já existe um movimento 

significativo por parte de produtores organizados, no sentido viabilizar a 

certificação participativa. 

c) Falta de crédito – O que geralmente é comum e abundante na agricultura 

convencional, é extremamente difícil para a agricultura orgânica. Tudo se 

inicia no processo de conversão, pois não existem recursos para tal. Em 

seguida, as instituições bancárias invariavelmente alegam que não existe 
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um “pacote tecnológico” para as culturas que são trabalhadas sem produtos 

industrializados. Devido ao fato de que geralmente os tomadores de 

recursos são pequenos produtores, as instituições bancárias se recusam a 

repassar tais recursos. As mesmas se interessam por financiar grandes 

produtores; principalmente aqueles que possuam lastro patrimonial para 

ofertar em garantia. Outra característica desses projetos se refere ao não 

atrelamento/subordinação aos produtos industrializados e agroindústrias. 

Recentemente, todavia, o Governo Federal, através do Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) vem alocando recursos 

para essa atividade; 

Portanto, as entidades oficiais que se dedicam à pesquisa precisam redirecionar 

parte de suas atividades para esse segmento agropastoril. Em muitos casos, as 

instituições financeiras não liberam qualquer financiamento alegando que o projeto não 

tem sustentação técnico-científico satisfatória. 

Ainda, os pequenos produtores, de um modo geral, têm baixo nível de 

escolaridade, incluindo o analfabetismo, e são afeitos a crendices que são incorporadas 

ao processo produtivo.  

     

2.6.2 Limitações de ordem química 
 

Um dos princípios básicos da agricultura orgânica é evitar o aporte de produtos 

em um determinado ecossistema, principalmente se forem produtos sintetizados ou 

com alto custo de energia para sua obtenção. Segundo a lei do mínimo, esse elemento 

pode ser o limitador da produção/produtividade de uma cultura em uma determinada 

comunidade. Para tanto, é preciso pesquisar novas opções de espécies que não sofram 

com a limitação daquele produto. É o caso de culturas que dependem de altas doses de 

nitrogênio, fósforo ou potássio.  
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2.6.3 Limitações em produção orgânica de milho  
 
Os agricultores orgânicos geralmente não são capazes de suprir de modo 

suficiente o nitrogênio para a cultura em função da acentuada exigência deste 

elemento. Por este motivo geralmente se obtém baixas produtividades de milho  

(NAVARRO et al, 2006; LIMA et al, 2006; CRUZ et al. 2007, ALMEIDA et al. 2007; 

FONTANÉTTI et al. 2007), bem como produtos de qualidade inferior. Assim, muitos 

produtores fazem utilização de adubos verdes em consórcio para aumentar o aporte de 

nitrogênio ao referido cereal. Todavia, no caso da cultura do milho a quantidade de 

nitrogênio resultante do emprego de espécies de adubação verde é insuficiente para 

expressar seu máximo rendimento (ESTADOS UNIDOS, 1984).  

Estercos de animais apresentam perdas consideráveis de nitrogênio durante a 

coleta, armazenamento e aplicação, diminuindo seu valor como fonte de nitrogênio 

(ESTADOS UNIDOS, 1984). 

Fontes de baixa solubilidade de fósforo, tais como fosfato de rocha, a curto prazo 

podem não suprir a quantidade necessária de fósforo na solução do solo, garantindo 

teor adequado para suprir e manter rendimentos satisfatórios de determinadas culturas. 

De acordo com o relatório elaborado pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (1984), os agricultores orgânicos, naquela época, estavam menos inclinados a 

efetuar uma tentativa séria de agricultura orgânica em solos com deficiência e 

disponibilidade baixa de fósforo. Este mesmo problema ocorre no caso do potássio, ou 

seja, torna-se necessário utilizar várias fontes externas para suplantar a necessidade 

desse elemento em concentração adequada ao rendimento da cultura. 

Segundo Penteado (2004), a agricultura orgânica ainda apresenta restrições pela 

escassez de pesquisa e dados comprovados cientificamente no que tange às práticas 

de manejo orgânico e a tecnologia de produção ainda é voltada ao pequeno e médio 

produtor. 
 

2.6.4 Limitações na comercialização 
 
A comercialização é um dos principais problemas da produção orgânica e apesar 

dos consumidores desejarem alimentos saudáveis e crescimento da produção sem 
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degradação ambiental, o preço dos produtos ainda é um entrave significativo. Isto 

ocorre porque a oferta de produtos orgânicos é pequena e sem regularidade, o que 

acaba atrapalhando a continuação dos nichos de mercado que se formaram. 

Mesmo com a queda na diferença de preço entre produtos orgânicos e 

convencionais, o preço final para o consumidor costuma variar conforme o local de 

compra e o tipo de produto adquirido. Isto é, se o consumidor compra em feiras livres a 

diferença entre o preço do produto orgânico e do convencional é pequena; todavia 

quando a compra é realizada em redes de supermercados, os preços são em média 

150% a 240% mais elevados (MARTINS et al., 2006). 

 

2.7  A importância do nitrogênio na vida vegetal 
 

 É da solução do solo que o sistema radicular absorve os nutrientes nela 

presentes para serem utilizados em diferentes etapas do crescimento e 

desenvolvimento da planta. Dentre os nutrientes presentes na solução do solo, 

encontra-se o nitrogênio, um macronutriente de função estrutural, assim denominado 

devido às grandes quantidades encontradas nos tecidos vegetais, reflexo do alto 

requerimento pela maioria das plantas. Ainda, desempenha importante papel quanto na 

constituição de inúmeras substâncias e compostos, como aminoácidos e proteínas, e 

na participação em processos metabólicos como fotossíntese, respiração e absorção 

iônica de nutrientes. 

 Devido à sua importância na vida vegetal, o nitrogênio é responsável pela 

obtenção de rendimento satisfatório das culturas, tornando-o alvo de inúmeros estudos 

dentro da área de nutrição mineral. O nitrogênio é um nutriente que apresenta outras 

peculiaridades que dificultam ainda mais o seu manejo, originadas das múltiplas e 

complexas reações bioquímicas que influenciam a sua dinâmica, disponibilidade e 

eficiência no aproveitamento pelas plantas. 

 Pela dinâmica dos processos e transformações que ocorrem no solo, o 

nitrogênio, nos últimos anos, tem sido alvo de preocupação ambiental, visto que sua 

resposta em produtividade tem levado ao intensivo uso de grandes quantidades de 

adubos nitrogenados. Neste contexto, reconhece-se que uma fração significativa deste 
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elemento pode ser perdida na forma de N2O, gás do efeito estufa, ou ainda, lixiviado na 

forma de nitrato (NO3
-), podendo ocasionar problemas ambientais (contaminação do 

lençol freático) e de saúde aos consumidores (os nitratos solúveis transformam-se em 

nitrosaminas, compostos cancerígenos) (DORAN et al., 1998). 

 

2.7.1 Aspectos gerais do nitrogênio 

2.7.1.1 Aspectos gerais do nitrogênio no solo 
 

 Embora a grande maioria dos nutrientes necessários para o crescimento e 

desenvolvimento das culturas seja fornecido diretamente pela solução do solo, sendo 

as rochas fontes preferenciais de enriquecimento dos seus teores totais,  via processos 

de intemperização e/ou mineralização de materiais orgânicos, o nitrogênio (N) 

apresenta-se como uma exceção, sendo a atmosfera o seu grande reservatório em 

equilíbrio com todas as forma de N no solo, com ocorrência sob a forma gasosa em 

78% da atmosfera terrestre em forma não combinada (N2) (HAVLIN, et al., 2005; 

MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). 

 Mesmo apresentando-se a atmosfera como fonte primária de N para as plantas, 

tanto pela utilização do N2 atmosférico através da fixação biológica do elemento que 

ocorre em espécies de plantas leguminosas, e/ou pelo processo de fabricação de 

fertilizantes nitrogenados (Haber-Bosch) que se utiliza de processos industriais para 

fixação do gás através da combinação de altas temperaturas e pressão, além do uso de 

fontes não renováveis (petróleo) para obtenção de NH3 (matéria prima para fabricação 

dos adubos), as rochas ainda constituem-se como a fonte mais abundante de N 

presente na crosta terrestre. A litosfera contém 98% do N existente (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2002) distribuídos em rochas, fundo dos oceanos, sedimentos e materiais 

fósseis (HAVLIN et al, 2005; DIAS et al, 1996) . 

 Na hidrosfera, o N aparece na forma molecular (N2) inorgânica como NO3
-, NO2

- 

e NH4
+. Na biosfera, quase a totalidade do N orgânico (96%) apresenta-se como 

constituinte da matéria orgânica morta terrestre, sendo apenas 4% encontrada nos 

organismos vivos. Destes 4% de N encontrado em organismos vivos aproximadamente 
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94% estão presentes nas plantas, 4% na microbiota e somente 2% nos animais 

(MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). 

 Para a grande maioria das plantas que não obtêm N através da fixação biológica, 

a matéria orgânica do solo (MOS) e os fertilizantes solúveis apresentam-se como 

importantes fontes do nutriente. Como uma grande parte do N aplicado via fertilizante é 

perdido através de processos como lixiviação, volatilização e desnitrificação, além da 

própria erosão, a MOS apresenta-se como importante reservatório de N disponível para 

as plantas à medida que vai sofrendo transformações (mineralização) de suas formas 

orgânicas para formas inorgânicas (NO3
- e NH4

+), podendo assim ser absorvido pelas 

plantas, ou ainda, ser imobilizado na biomassa microbiana, ou perdido também por 

lixiviação, volatilização e desnitrificação.    

 O processo pelo qual o nitrogênio circula através das plantas e do solo pela ação 

de organismos vivos é conhecido como ciclo do nitrogênio, tendo os seus vários 

compartimentos papéis importantes para o fornecimento de N no sistema solo-planta 

através dos seus diferentes conteúdos e formas, com suas entradas e saídas de 

particular interesse em sistemas agronômicos para a melhoria do manejo do nutriente, 

aumentando assim a disponibilidade do mesmo para as culturas (DIAS et al., 1996). 

 

2.7.1.2 Deposição atmosférica do nitrogênio 
 

 A deposição atmosférica do nitrogênio permite retornar ao solo pequenas 

quantidades do elemento presente na atmosfera sob a forma combinada, através das 

águas das chuvas e descargas elétricas.  As descargas elétricas permitem que o N2 

atmosférico combine-se ao oxigênio formando nitrato mediante calor gerado pelas 

descargas; enquanto, as precipitações reconduzem o NO3
- e NH3 da atmosfera para o 

solo (DIAS et al., 1996). 

 Estes valores são, normalmente, muito inferiores às exigências das culturas 

dependendo da condição atmosférica de cada região; podendo próximo a parques 

industriais apresentar um pequeno acréscimo quanto ao maior número de emissão de 

gases contendo partículas nitrogenadas em suspensão.  
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2.7.1.3 Adubação nitrogenada  
 

 Como a maioria dos solos não é capaz de fornecer quantidades suficientes de N 

para garantir o crescimento e a produção econômica de muitas culturas, os fertilizantes 

comerciais são largamente usados para suprir as necessidades das plantas. Todavia, 

esterco, lodo de esgoto e outros resíduos são fontes aceitáveis, quando disponíveis. 

Porém, estas fontes são difíceis de manejar. Além de não ser economicamente viável 

seu transporte a longas distâncias. 

 A escolha da fonte correta de nitrogênio deve se basear em vários fatores, 

incluindo a disponibilidade, preço, espécie a ser adubada, época e métodos de 

aplicação, sistemas de manejo, principalmente. Além disso, qualquer fonte de 

nitrogênio orgânica ou mineral, se não for aplicada corretamente (dose, época, 

localização) pode apresentar a possibilidade de causar o acúmulo de nitrato, afetando a 

potabilidade da água presente no sistema da região. 

 Os fertilizantes comerciais caracterizam-se por apresentarem alta solubilidade 

das fontes de nitrogênio, enquanto, as fontes orgânicas liberam mais lentamente o 

nitrogênio durante todo o seu processo de mineralização. 

A utilização de adubos amoniacais provoca acidificação do solo, principalmente 

em solos arenosos de baixo poder tampão. O contrário pode ser constatado com o uso 

de fontes nítricas. Outras formas de adubações nitrogenadas envolvem a utilização de 

adubos verdes e aplicação de adubos orgânicos. Na adubação verde, a espécie 

incorporada ao solo melhora a sua fertilidade e propicia o aumento do conteúdo de 

nitrogênio, principalmente quando da utilização de espécies leguminosas. A liberação 

deste nitrogênio obedece à taxa de mineralização do material incorporado, em função 

dos seguintes fatores: relação carbono:nitrogênio, composição do material vegetal, teor 

de água e temperatura, nitrogênio do solo e atividade microbiana. 

 O uso de adubos orgânicos de origem animal ou vegetal, obedece os princípios 

citados para a adubação verde, porém, representando em algumas condições, 

aumentos excessivos de mão-de-obra.  

 Ros e Aita (1996) ao estudarem o efeito de espécies de inverno e suprimentos 

de nitrogênio na cultura do milho, em sistema de plantio direto, verificaram aumentos 
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significativos no rendimento de grãos e na quantidade de nitrogênio acumulado na 

planta, sendo estes valores superiores nos tratamentos relacionados ao uso de 

espécies leguminosas. 

 Em trabalho conduzido por Ernani e Gianello (1982), utilizando-se de adubação 

orgânica de origem animal com cama de aves e esterco bovino na sucessão aveia 

preta e milho, verificou-se maiores rendimentos da cultura do milho com a utilização da 

cama de aves, sendo que para a cultura anterior, o uso de 12t/ha dessa mesma fonte 

proporcionou valores semelhantes em produtividade àqueles obtidos com a adubação 

mineral de 50, 40 e 10 kg.ha-1 de nitrogênio, P2O5 e K2O, respectivamente. 

 

2.7.2 Disponibilidade de nitrogênio associada à micorrização  
 

 As micorrizas do tipo arbuscular são de ocorrência generalizada nas plantas 

vasculares e exercem enorme efeito na nutrição mineral, propiciando principalmente 

maior absorção de fósforo e aumentando a tolerância da planta a diversos tipos de 

estresse  (SIQUEIRA, 1994). Além desses efeitos, as micorrizas arbusculares estão 

envolvidas na conservação, armazenagem e ciclagem de nutrientes em ecossistemas 

florestais. 

 A nutrição nitrogenada de plantas com micorrizas arbusculares tem merecido 

pouca atenção, quando comparada com o volume de estudos sobre o efeito dessa 

associação na nutrição fosfática (BOWEN; SMITH, 1981). Nos poucos estudos 

envolvendo as micorrizas arbusculares e a nutrição nitrogenada das leguminosas, 

verifica-se uma relação sinergítica, resultante de efeitos indiretos da micorrização na 

nodulação e fixação biológica do N2. Em espécies que não formam simbiose com 

rizóbio, vários estudos têm demonstrado maior absorção de N em plantas com 

micorrizas arbusculares, resultante do aumento da superfície de exploração do solo 

pelas hifas fúngicas (AMES et al., 1984), permitindo uma absorção do N não acessível 

para a raiz, principalmente do NH4
+, já que este íon é menos móvel no solo que o NO3

-. 

Diversos estudos recentes demonstram que as micorrizas arbusculares absorvem e 

transferem até 49% do N absorvido pela planta (JOHANSEN et al., 1993), 
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representando importante mecanismo de aquisição deste nutriente, mesmo em 

leguminosas (SPRENT, 1994). 

 A atividade da redutase do nitrato (RN) e da síntase da glutamina (GS), em geral 

é maior tanto nas raízes quanto na parte aérea de plantas bem supridas com fósforo. 

Contudo, ainda não se determinou se esta maior atividade é devida ao efeito da 

adubação fosfática ou à colonização micorrízica (OLIVER et al., 1983). Plantas 

micorrizadas podem apresentar maior atividade da GS nas raízes (SMITH et al., 1985), 

favorecendo a assimilação do N. Cliquet e Stewart (1993) encontraram aumento na 

atividade da RN, assimilação do amônio, produção de glutamina e translocação de N no 

xilema de raízes de milho colonizadas com o fungo micorrízico Glomus fasciculatum. 

  

2.7.3 A matéria orgânica (MOS) e o nitrogênio do solo  
 

  A matéria orgânica do solo (MOS) constitui-se principalmente de resíduos de 

origem vegetal e animal depositados no solo, em estágios variáveis de decomposição; 

além da biomassa microbiana existente no solo, as raízes e uma fração mais estável, 

denominada de húmus (BAYER; MIELNICZUK, 1999). A transformação do resíduo 

orgânico do solo, ocorre inicialmente pela decomposição parcial realizada pela 

mesofauna, com posterior ação decompositora dos microrganismos, liberando parte do 

carbono presente nos resíduos vegetais e inúmeros outros nutrientes, como o 

nitrogênio.  

O nitrogênio é encontrado no solo nas formas orgânicas e inorgânicas, sendo 

sua maior fração constituinte da MOS, forma esta não disponível imediatamente pelas 

plantas, necessitando ser mineralizada.    

 Estados como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, utilizam o teor de MOS 

para estimar os valores de nitrogênio disponível no solo, representando o critério básico 

para recomendações de adubações nitrogenadas. Tal critério pode não ser o ideal, uma 

vez que as transformações dos materiais orgânicos no solo sofrem efeito de variáveis 

como temperatura, umidade, textura do solo, pH entre outros; porém, na ausência de 

critérios mais confiáveis, tal índice permite a provável disponibilidade do nitrogênio para 

as culturas (BAYER; MIELNICZUK, 1999). 
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 Para os compostos orgânicos nitrogenados, a maior proporção encontra-se em 

aminoácidos, como monômeros de proteínas, e sob a forma de açúcares aminados 

(CAMARGO et al., 1999; Dias et al., 1996). Em pequenas quantidades ainda tem-se 

ácidos nucléicos, e um grande número de compostos complexos não identificados 

bioquimicamente, que representa cerca de 50 a 70% da fração de nitrogênio combinada 

a compostos orgânicos, de difícil separação, resultantes de reações como:a) Reação do 

amônio com a lignina; b) Polimerização de quinonas e compostos nitrogenados e c) 

Condensação de açúcares e aminas. 

 O nitrogênio protéico ligado aos aminoácidos representa 20-40% do total de N 

orgânico do solo, sendo os amino-açúcares 5-10%, e os derivados de purina e 

pirimidina cerca de 1% (DIAS et al., 1996). 

 A transformação destes compostos orgânicos nitrogenados em formas de 

nitrogênio inorgânico disponível às plantas é realizada pelo processo denominado de 

mineralização. A mineralização pode ser definida como a transformação do nitrogênio 

de origem orgânica em formas inorgânicas, como o NH4
+ ou NH3

+ (amonificação), pela 

atividade de organismos heterotróficos do solo que utilizam de substâncias orgânicas 

nitrogenadas como fontes de carbono, nitrogênio e energia (CAMARGO et al., 1999). 

Como pequena parte do nitrogênio constituinte da MOS é mineralizável, a 

mineralização ocorre predominantemente em frações menos representativas em termos 

de MOS e, conseqüentemente, em termos de fornecimento de nitrogênio, como a 

biomassa e sua fração ativa. Desta maneira, estudos indicam que apenas 5% da MOS 

é constituída de N, e destes apenas 2 a 5% é mineralizável, anualmente (MOREIRA; 

SIQUEIRA, 2002). 

 Assim, mesmo apenas uma pequena fração da MOS podendo ser mineralizada, 

pode contribuir para o adequado suprimento da quantidade de nitrogênio exigida pela 

maioria das plantas. Tal fato, no entanto, dependerá do tipo de material orgânico 

disponível no solo e dos fatores que influenciam sua mineralização, determinando os 

níveis de equilíbrio da MOS.   
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2.7.4 Níveis de equilíbrio da matéria orgânica do solo (MOS)  
 

 Constantemente, uma grande variedade de resíduos é depositada no solo,  seja 

através de sistemas de manejo que os adicionem (práticas orgânicas) ou os 

mantenham ao solo (plantio direto), permitindo um enriquecimento da MOS, proteção 

do solo e fornecimento de nutrientes. Mesmo em sistemas com baixa entrada de 

material orgânico, como sistemas convencionais, o ciclo de desenvolvimento das 

culturas permitem que em seus diferentes estágios, tecidos vegetais sejam depositados 

naturalmente no solo. Desta forma, estabelece-se verdadeira dinâmica biológica onde, 

a todo momento, materiais orgânicos estão sendo transformados por organismos vivos, 

enquanto outros organismos decompõem produtos orgânicos. 

 Tal dinâmica contribui para a manutenção do equilíbrio da MOS e, 

conseqüentemente para o fornecimento de nutrientes para as culturas, na medida que 

as entradas sejam iguais às saídas. Através desta reciclagem de resíduos depositados 

na superfície dos solos, a MOS apresenta-se em diferentes estágios de decomposição, 

em diferentes formas: a) Como resíduos ainda não decompostos e recém adicionados 

ao solo, constituído de raízes mortas, resteva, folhas e outros, caracterizado pela fácil 

identificação visual; b) Como matéria orgânica fresca, constituída de resíduos orgânicos 

em decomposição ativa, já não identificados visualmente e c) Como matéria orgânica 

humificada, constituída de resíduos da atividade microbiana, altamente estabilizada, 

associada a argilas e de difícil decomposição. 

   Como anteriormente citado, a prática de manejo influi diretamente na 

manutenção do equilíbrio desta dinâmica, bem como em inúmeros fatores como pH, 

temperatura e umidade, afetando as taxas de transformações dos materiais, além da 

qualidade do material depositado ao solo. 

 O teor de equilíbrio da MOS tende a ser maior em solos que se encontram sob 

pastagens, do que solos sob vegetação de floresta, devido a mais intensa renovação de 

raízes e parte aérea, e maior incorporação de resíduos orgânicos, como raízes mortas, 

nos horizontes superficiais. 
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2.7.5 Transformações do nitrogênio no solo  

2.7.5.1 Mineralização do N  
 

 As plantas, com exceção das leguminosas e de outras espécies vegetais que 

fixam o nitrogênio molecular (N2) em simbiose com microorganismos, absorvem o 

nitrogênio mineral, principalmente nas formas nítrica (NO3
-) e amoniacal (NH4

+), 

enquanto no solo predomina a forma orgânica (R-COOHNH2), não disponível para as 

plantas, devido à necessidade de mineralização. 

 A mineralização é um processo estritamente biológico e, desta maneira, sujeito 

às interferências de fatores que afetam a atividade microbiana durante o processo.  

Tais fatores incluem variações de temperatura, umidade, pH, além da própria qualidade 

do resíduo orgânico depositado ao solo e/ou constituinte da matéria orgânica já 

presente neste solo. Desta maneira condições que incluem arejamento satisfatório do 

solo, manutenção da umidade próxima à capacidade de campo, temperaturas elevadas 

(a partir dos 30 ºC ocorre o aumento exponencial da atividade microbiana), adequada 

relação C:N do material orgânico presente, favorecem a ação mineralizadora e 

liberação de nutrientes para as culturas (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002; DIAS et al., 

1996). 

 Duas reações controlam a conversão do N orgânico a N mineral, a aminação e a 

amonificação, podendo considerar, ainda, para a completa mineralização, a ocorrência 

do processo de nitrificação.   

2.7.5.2 Aminação  
 

 A aminação é o processo inicial da mineralização dos materiais vegetais, se não 

for considerada a pré-fragmentação dos resíduos pela atividade de organismos da 

macrofauna. Nesta etapa, a conversão de proteínas a aminoácidos, amina e uréia é 

realizada pela microbiota heterotrófica do solo composta por bactérias e fungos 

(HAVLIN et al., 2005, MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). Em ambiente neutro ou alcalino 

ocorre o aumento da atividade decompositora de bactérias, com algumas participações 

de fungos e actinomicetos, sendo que em solos ácidos ocorre maior participação dos 

fungos nesse processo (DIAS et al., 1996).   
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 À medida que a microbiota ataca o material orgânico, ocorrem transformações 

sucessivas deste material, tendo como produto final da atividade de cada grupo 

microbiano em suas diferentes etapas, compostos utilizados como fontes de energia 

para novos microrganismos. Ao final da decomposição microbiana de compostos 

nitrogenados a ação enzimática permite a digestão de proteínas e outros compostos, 

liberando aminas e aminoácidos (HAVLIN et al., 2005; DIAS et al., 1996).   

2.7.5.3 Amonificação  
 

 Após a aminação, os compostos nitrogenados (aminoácidos, aminas e uréia) 

são, em geral, rapidamente decompostos em substâncias mais simples, por organismos 

que vivem nos solos (DIAS et al., 1996). As bactérias saprófitas e várias espécies de 

fungos são os principais responsáveis pela decomposição de materiais orgânicos 

mortos (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). Estes microrganismos utilizam as proteínas e os 

aminoácidos como fonte para suas próprias proteínas e liberam o excesso de nitrogênio 

sob a forma de amônio (NH4
+), sendo este processo denominado de amonificação 

(BUCHANAN et al., 2000).    

 O nitrogênio pode ser fornecido sob a forma de gás amoníaco (NH3), mas este 

processo ocorre geralmente apenas durante a decomposição de grandes quantidades 

de materiais ricos em nitrogênio, como numa grande porção de adubo ou fertilizante. 

Em geral, a amônia produzida por amonificação é dissolvida na água do solo, onde se 

combina a prótons para formar o íon amônio (Buchanan. 2000). 

 Uma vez formado o NH4
+, o mesmo pode no solo sofrer algumas reações como:

 a) Ser convertido a NO2
- e NO3

- por meio da nitrificação quando predominam 

condições adequadas de aeração; b) Ser absorvido diretamente pelas plantas; c) Ser 

utilizado na biomassa microbiana de microrganismo heterotróficos, durante a 

decomposição de outros resíduos orgânicos; d) Ser adsorvido à superfície dos minerais 

de argila, fazendo parte do complexo de troca, ou ainda e) Ser fixado por certos tipos 

de argilas . 
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2.7.5.4 Nitrificação  
 

 Várias espécies de bactérias comumente encontradas nos solos são capazes de 

oxidar a amônia ou amônio. A oxidação do amoníaco, conhecida como nitrificação, é 

um processo que produz energia e a energia liberada é utilizada por estas bactérias 

para reduzir o dióxido de carbono, da mesma forma que as plantas autotróficas utilizam 

a energia luminosa para a redução do dióxido de carbono (BUCHANAN, 2000).   

 Tais organismos são conhecidos como autotróficos quimiossintéticos (diferentes 

dos autotróficos fotossintéticos, como as plantas e as algas). A nitrificação ocorre em 

duas etapas controladas pela atividade de dois grupos de bactérias nitrificantes 

quimiossintéticas: Nitrosomonas e Nitrobacter. 

 Durante a primeira etapa as bactérias Nitrosomonas e Nitrosococcus oxidam o 

amoníaco produzindo nitrito (NO2
-). 

 O nitrito é tóxico para as plantas superiores, mas raramente se acumula no solo, 

isto porque o Nitrobacter é mais ativo que a Nitrossomonas, transformando rapidamente 

o NO2
- acumulado em NO3

-. O gênero de bactéria, Nitrobacter, oxida o nitrito, formando 

nitrato (NO3
-), novamente com liberação de energia.  

 O nitrato é a forma sob a qual quase todo o nitrogênio se move do solo para o 

interior das raízes. Além disso, o nitrato é facilmente lixiviado pela água da chuva ou de 

irrigação para as camadas profundas do solo por ser um ânion. Os íons amoniacais são 

presos no solo por atração eletrostática devido à sua carga positiva, mas como são 

rapidamente convertidos a nitrato nas situações mais comuns tornam-se sujeitos a 

perdas por lixiviação (BROADBENT; CLARK, 1965; DELWICHE, 1965; MCKEE, 1962). 

 Devido tais condições, a transformação rápida do N no solo para formas nítricas, 

podem contribuir para o aumento da perda desse nutriente por processos como 

lixiviação, diminuindo sua disponibilidade para as plantas. 
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2.7.6 Fatores que afetam a nitrificação e a mineralização do material orgânico  

2.7.6.1 Temperatura do solo   
 

 De acordo com Hilder (1963), há correlação estreita entre a temperatura do solo 

e a atividade respiratória dos microorganismos aí presentes, como pode ser inferido 

pelo nível de CO2 desprendido no processo. Enquanto a microfauna amonificante 

manifesta-se mesmo sob baixas temperaturas, a atividade dos nitrificantes é 

beneficiada quanto a temperatura situa-se na faixa entre 25 a 30ºC. Quando a 

temperatura ultrapassa a faixa de 25 a 30º C haverá desequilíbrio entre a mineralização 

e a imobilização, intensificando o primeiro processo, liberando uma quantidade maior 

de nitrogênio afetando o nível de equilíbrio da matéria orgânica do solo.  Pode-se 

afirmar que reside aí a origem do menor teor de matéria orgânica nos solos tropicais, 

comparativamente àqueles da regiões temperadas, destacando-se que a velocidade de 

decomposição nos trópicos é 5 a 10 vezes superior (SANCHES, 1981).   

 

2.7.6.2 Reação da solução do solo   
 

 Quanto a influência do pH do solo sobre os microorganismos verifica-se que a 

atividade dos amonificadores é indiferente à reação a solução, entretanto, a atividade 

dos nitrificadores é extremamente dependente do pH. A intensidade da nitrificação é 

maior quando o pHH2O é próximo da neutralidade, o que justifica o efeito da calagem 

sobre o fenômeno (CAMARGO et al., 1968). Embora a nitrificação seja beneficiada por 

valores de pH próximos da neutralidade, o processo é acidófilo, particularmente na 

primeira fase da nitrificação. A calagem eleva o pH, que estimula as atividades das 

bactérias nitrificantes, responsável junto com os fertilizantes nitrogenados pela 

reacidificação do solo. 

 A análise do sistema sugere que o processo agrícola seria beneficiado se fosse 

desenvolvido em solos com pH mais ácidos, não tão próximos da neutralidade. Nestas 

condições poderia ser utilizado qualquer fonte nitrogenada, com benefício para a 

matéria orgânica do solo, pois intensificaria a sua mineralização, obtendo maior teor de 

C-orgânico em equilíbrio e os riscos de contaminação dos recursos hídricos pelo nitrato 
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seriam bem menores, predominado a forma de N- NH4
+. Outra vantagem de um 

ambiente mais ácido é o aproveitamento dos micronutrientes metálicos existentes no 

solo ou fornecidos via adubação. 

Considerando as condições ambientais que influenciam as atividades dos 

microorganismos do solo e o ciclo do nitrogênio, pode-se afirmar que a forma amoniacal 

(NH4
+) estará presente, desde que o pH do meio não intensifique a volatização como 

amônia ou estimule a sua transformação para a forma crítica. As indicações da 

natureza são no sentido de não estimular a nitrificação resultando em vantagens para o 

sistema de produção agrícola. Para tanto, o uso com critério da calagem, sem elevar 

excessivamente o pH do solo , é uma alternativa viável, já que os fatores como a 

aeração e a umidade, que também influenciam a nitrificação, se reduzidas afetariam a 

nitrificação e interfiririam sobremaneira nas culturas agrícolas.   

 

2.7.6.3 Umidade de solo   
 

 Entre as condições ambientais abordadas, a umidade do solo influencia 

grandemente as atividades microbianas e, conseqüentemente, a dinâmica do 

nitrogênio. As plantas de interesse agrícola, na sua maioria, sofrem murchamento 

quando a tensão da água atinge valor próximo de 15atm, enquanto que, um grande 

número de microorganismos ainda continuam ativos. Essa atividade é explicável, em 

parte, pela elevada pressão osmótica de muitas espécies microbianas, e também pela 

maior absorção de água pela massa protoplasmática, comparativamente às plantas. 

Para os actinomicetos e os fungos, a tensão de água não é tão crucial pois 

desenvolvem-se mesmo quando a tensão supera o ponto de murcha permanente, 

indicando que a amonificação não é comprometida em solos ressecados, podendo 

ocorrer acúmulo de N-amoniacal. Já as bactérias nitrificantes, são mais exigentes, 

paralisando suas atividades quando a tensão da água no solo aproxima-se do nível de 

15atm (LOURES, 1988).   
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2.7.6.4 Relação C:N   
 

 Outra possibilidade para diminuir a nitrificação consiste na utilização de resíduos 

vegetais com relação C/N maior que 30, pois, nestas condições o processo é reduzido 

drasticamente devido ao estímulo à imobilização do N-mineral. Esse processo poderá, 

momentaneamente, implicar em deficiência do elemento para a cultura, conforme 

estudo desenvolvido sobre a dinâmica de nitrogênio, verificando que a imobilização sob 

plantio direto pode ser acentuada pela relação C/N (SALET, 1994), ou ainda, por altas 

relações C/S e C/P conforme observado em condições de colheita de "cana crua".  

 Diferentemente do que ocorre no ecossistema natural, onde os processos de 

mineralização e imobilização estão em equilíbrio, no sistema agrícola convencional, a 

mineralização é freqüentemente superior à imobilização, exceto após o preparo do solo, 

enquanto que sobre o plantio direto, a imobilização poderá ser prolongada em relação 

ao modelo convencional, devido à persistência do resíduo na superfície com 

decomposição mais lenta do que quanto incorporado. A princípio, a imobilização não 

deve ser motivo de maiores preocupações, pois não há grandes dificuldades para 

contornar a carência provisória do nutriente, bastando para tanto fornecer nitrogênio em 

quantidade adequada e suficiente na implantação da cultura, reforçando a tese da 

necessidade de maior suplementação do elemento no sulco de semeadura.   

 Essa conclusão pode ser estendida para o sistema convencional, considerando 

nesse caso a mineralização será amplificada pela incorporação do resíduo no solo, 

aumentando a superfície de contato entre ambos, bem como a aeração do ambiente, 

favorecendo grandemente a atividade microbiana. Do exposto, quando no sistema for 

realizado o cultivo de um adubo verde, o mesmo deve ser mantido em superfície e 

jamais incorporá-lo ao solo.   

 Cabe mencionar aspectos fisiológicos que concorrem para incentivar a utilização 

de maiores doses de nitrogênio no sulco de semeadura. Primeiro, a eficiência na 

absorção do elemento é superior no estágio inicial das plantas de milho (VITTI; 

FAVARIN, 1997), cujo fluxo de nitrogênio através das raízes (unidade de comprimento), 

nos primeiros 20 dias após emergência foi de 226,9mmol.m-1.dia-1, reduzido 

sensivelmente para 32,4 mmol.m-1.dia-1 aos 30,40,50 e 60 dias, respectivamente. A 
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diminuição da eficiência por unidade de comprimento das raízes em função da idade 

pode ser compensada pelo maior tamanho das mesmas. No entanto, este fato pode ser 

comprometido por inúmeros impedimentos de natureza física, químicas e biológicas, 

comuns nos sistemas agrícolas, impedindo o crescimento radicular na proporção 

necessária para compensar a diminuição da eficiência.   

 

2.7.6.5 Imobilização do Nitrogênio 
 

 A imobilização refere-se à incorporação temporária do nitrogênio do solo sob a 

biomassa microbiana do solo, que acontece durante o processo de mineralização do 

material orgânico, e dependerá da relação carbono:nitrogênio (C:N) inicial do material 

vegetal.   

 Quando de uma relação C:N baixa (25-30), ocorre uma rápida liberação de NH4
+, 

podendo então ser absorvido pelas plantas. Quando da alta relação, os microrganismos 

imobilizam temporariamente o nitrogênio do resíduo orgânico em sua biomassa 

microbiana, podendo em muitos casos também imobilizar o nitrogênio presente no solo. 

 Isto ocorre devido ao metabolismo microbiano exigir para seu crescimento 

compostos orgânicos, nitrogênio e outros minerais. Quando de resíduos com alta 

relação (baixa quantidade de nitrogênio em relação ao carbono), este fator torna-se 

limitante ao crescimento microbiano que necessita de, aproximadamente, 1 átomo de N 

para cada 10 átomos de C utilizados para formação de sua biomassa. Como parte do C 

é perdido para a atmosfera, tem-se que para 30 átomos de C adicionados via resíduo, 

aproximadamente 20 são perdidos como CO2, sendo que apenas 10 átomos ficam 

disponíveis ao solo, quantidade necessária para a incorporação em sua biomassa e 

retenção de 1 átomo de N. 

 A imobilização é dita temporária, pois à medida que o resíduo vai sendo 

mineralizado, libera o N para a solução do solo. Desta maneira, manejos que objetivem 

a diminuição da imobilização do N devem priorizar a utilização de resíduos com baixa 

relação C:N  
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2.7.6.6 Desnitrificação e volatilização do Nitrogênio  
 

 Em alguns solos, bactérias desnitrificantes decompõem os nitratos e liberam 

nitrogênio para o ar. Este processo que fornece à bactéria o oxigênio necessário para a 

respiração é dispendioso em termos de necessidades energéticas (isto é, o O2 pode ser 

reduzido mais rapidamente que o NO3
-) e ocorre intensamente apenas nos solos com 

deficiência de oxigênio, isto é, nos solos que são mal drenados e, portanto, pobremente 

arejados (BUCHANAN, 2000). 

 Nestas condições microrganismos desnitrificantes: Thiobacillus denitrificans, 

Thiobacillus thioparus e espécies dos gêneros Pseudomonas, Micrococcus e 

Achhromobacter utilizam-se do NO3
- como receptor de elétrons no processo de 

respiração anaeróbica liberando para atmosfera o N na forma de gás (N2, N2O, 

principalmente). 

 A desnitrificação constitui-se de uma perda importante de N em sistemas de 

baixa aeração e/ou presença de grandes quantidades de resíduos orgânicos. Podendo 

ser significativa a perda quando da utilização de fontes nítricas na cultura do arroz 

alagado. 

 A volatilização da amônia é um processo significativo de perda de N em sistemas 

agrícolas quando a uréia é aplicada ao solo em condições de solos alcalinos; isto 

ocorre devido a combinação do NH4
+  com  OH- formando NH3  + H2O. Aplicações de 

uréia levam a um aumento do pH ao redor do grânulo, podendo perder parte do N por 

volatilização quando da sua aplicação de forma superficial. 

 

2.7.7  Formas e funções do nitrogênio nas plantas  
 

2.7.7.1 Absorção do nitrogênio pelas plantas  
 

 No solo, o nitrogênio encontra-se em formas orgânicas (restos culturais e matéria 

orgânica), mineral (solução do solo, NO3
- e NH4

+) e em formas gasosas combinadas 

(NH3
+, N2O e NO). Da quantidade total de nitrogênio presente no solo, apenas 2% 

encontram-se disponíveis às plantas, sendo 98% encontrado em formas orgânicas. 
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Anualmente são liberados cerca de 20 a 30 kg.ha-1 de nitrogênio, para cada ponto 

percentual de matéria orgânica contida no solo.   

 Nas plantas, o nitrogênio representa de 1 a 6% do seu peso seco (Havlin et al., 

2005), absorvido sob diferentes formas que incluem: absorção pelas folhas de 

pequenas quantidades de NH3
+ (MATTSON; SCHJOERRING, 1999), fixação biológica 

do N2 atmosférico (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002), absorção de NH4
+ através da 

mineralização da MOS e adubos nitrogenados, absorção de uréia (CO(NH2)2) pelas 

raízes e folhas, diretamente ou depois do seu desdobramento pela urease em NH3
+ e 

CO2. Porém, às formas preferenciais de absorção de nitrogênio pelas plantas são as 

mais abundantes na solução do solo, NO3
- e NH4

+, absorvidas através de mecanismos 

que envolvem fluxo de massa e difusão. 

 A forma predominante de nitrogênio no solo, normalmente, é o NO3
- (HAVLIN et 

al, 2005; OLSON; KURTZ, 1982). Isto porque, em condições de boa drenagem e altas 

temperaturas o amônio proveniente da mineralização da matéria orgânica e/ou 

solubilização de alguns fertilizantes nitrogenados, é rapidamente nitrificado, 

predominando a forma de NO3
- nos solos. Em períodos de baixas temperaturas e 

umidade associada à mesma, o processo de nitrificação é limitado, levando a um 

acúmulo nos solos do nitrogênio amoniacal (NH4
+), sendo este usado preferencialmente 

para síntese de aminoácidos e proteínas (LANGDALE; SHRADER, 1982). 

A absorção do NO3
- da solução do solo causa modificações no pH rizosférico, 

controlando a absorção de outros nutrientes (HAVLIN et al., 2005). Tais incrementos, 

podem levar o pH da rizosfera a diferir até 2 unidades do restante do pH do solo, 

acidificando ou alcalinizando o meio, dependendo da fonte de N absorvida da solução 

do solo (NO3
- ou NH4

+)(HAVLIN et al., 2005).  

 A absorção do ânion NO3
- da solução do solo, leva ainda a planta, a uma 

resposta, aumentando o transporte fora da célula de ânions como HCO3
-, OH- e ânions 

orgânicos, com conseqüente incremento na absorção de cátions da solução do solo 

(Ca+2, Mg+2, K+).    

 Variações de pH no solo podem também influenciar a absorção de N pelas 

plantas. Assim, segundo HAVLIN et al. (2005) formas de N amoniacal (NH4
+) são 

preferencialmente absorvidas em solos com valores de pH próximos à neutralidade, da 
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mesma forma que a acidificação do meio diminui a sua absorção. Os autores ainda 

citam, que a maior absorção de NH4
+ pelas raízes de plantas leva a diminuição da 

absorção de Ca+2, Mg+2 e K+ enquanto decresce a absorção de H2PO4
-, SO4

- e Cl-, 

levando também a diminuição do pH por extrusão das raízes de H+ para a manutenção 

da eletroneutralidade da planta.    

 Kiehl et al. (2003) verificaram em estudo que avaliou o balanço catiônico de 

espécies de plantas (milho e arroz) tratadas com diferentes formas de nitrogênio 

(nitrato, amônio + nitrato, amônio), avaliando a influência deste balanço na acidificação 

do solo, que a relação obtida para o aumento da absorção de bases em relação ao 

nitrogênio diminuía em todas as espécies com o incremento da absorção de nitrogênio. 

Os autores ainda verificaram que os tratamentos que receberam apenas fonte nítrica de 

nitrogênio, apresentaram maior relação (absorção de bases:N) que a encontrada nas 

demais plantas fertilizadas com outras formas de nitrogênio (amoniacal, amoniacal + 

nítrica), ou seja, acumulou maior quantidade de cátions por unidade de nitrogênio 

absorvido. Para acidificação do solo, em presença de culturas as fontes amoniacais e a 

combinação de amônio+nitrato promoveram diminuições do pH, com aumentos do pH 

do solo para a fonte nítrica e nitrogênio, promovendo maior extrusão pelas raízes de 

ânions básicos.      

 Independente das formas de nitrogênio disponíveis no solo para absorção pelas 

plantas, algumas espécies condicionadas por fatores como idade, variáveis ambientais 

e genéticas, tornam-se mais sensíveis à absorção e acúmulo de algumas formas de 

nitrogênio. Em estudo realizado por Fernandes (1990) com duas variedades de arroz 

sob combinação de luz e temperatura, fornecendo duas diferentes fontes de nitrogênio 

para as plantas (sulfato de amônio e nitrato de cálcio), verificou-se maior acúmulo de 

matéria fresca nas plantas que receberam fontes nítricas de nitrogênio. Para as plantas 

que receberam fontes amoniacais houve diminuição do peso de massa fresca e 

acúmulo de aminoácidos livres, com intensa mobilização de esqueletos de carbono 

para evitar o efeito tóxico do NH4
+ livre, colocando-o sob a forma de amidas com grande 

deslocamento de carboidratos solúveis para raiz.    

 Espécies como milho, beterraba açucareira, arroz e abacaxi usam ambas formas 

de nitrogênio, NH4
+ e NO3

-, enquanto algumas cultivares de arroz e outras espécies 
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apresentam baixa tolerância ao NO3
-. Altas relações entre NO3

-/ NH4
+ são preferenciais 

para culturas como batata, tabaco e tomate (HAVLIN et al., 2005). 

 

2.7.7.2 Assimilação do nitrogênio  
 

 Uma vez havendo a absorção do nitrogênio pelas raízes das plantas, as mesmas 

podem incorporar o amônio (NH4
+) dentro de compostos orgânicos nas raízes, ou ainda, 

prontamente remobilizar o nitrato (NO3
-) no xilema, podendo armazená-lo no vacúolo 

das raízes, contribuindo para o balanço catiônico, ou em órgãos de armazenamento 

(MARSCHNER, 1995).   

 Mesmo sendo o NO3
- a fonte mais abundante de nitrogênio na solução do solo, a 

planta não consegue utilizá-lo diretamente no seu metabolismo, necessitando reduzi-lo 

para posteriormente incorporá-lo na forma de compostos orgânicos; tal processo é 

denominado de redução assimilatória do nitrogênio. 

 A redução de NO3
- - forma altamente oxidada (+5) constituinte de compostos 

orgânicos representados pelos aminoácidos que compõem a cadeia protéica - a NH3 - 

forma reduzida (-3) - necessita da transferência de 8 e- (MALAVOLTA et al., 1997). A 

reação ocorre através de duas sucessivas catalisações enzimáticas que, dependendo 

da espécie de plantas, pode ocorrer na raiz ou folhas (HAVLIN et al., 2005), através da 

atividade da redutase do nitrato (RN) e redutase do nitrito (RNi), em presença de uma 

permease específica para o NO3
- (MALAVOLTA et al., 1997). Estima-se que cerca de 

20% da energia luminosa da fotossíntese seja utilizada para promoção da redução de 

cerca de 90% do NO3
- que chega até a folha, sendo uma parte desta utilizada para 

redução na raiz, através da translocação de carboidratos sintetizados nas folhas. Como 

intermediário na transferência de elétrons que são doados para a redução do nitrato e 

do nitrito, tem-se a ação de uma proteína de baixo peso molecular contendo ferro em 

sua estrutura, a ferredoxina (Fd) (MALAVOLTA et al., 1997). 

 A nitrato redutase (RN) é um complexo enzimático localizado                 

no citossol das células corticais da epiderme da raiz e células mesofílicas da parte 

aérea (VAUGHN; CAMPBELL, 1988; RUFTY et al., 1986), composto por duas 

subunidades que podem funcionar separadamente na redução do nitrato, contendo três 
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grupos prostéticos, flavina (FAD), um grupo heme e um cofator de molibdênio (MoCo). 

O polipeptídeo nitrito redutase (RNi), apresenta enxofre, ferro e heme em sua 

constituição, com 3 átomos de Fe por molécula de enzima, sendo um deles parte 

constituinte da heme (MARSCHNER, 1995).    

 Mesmo sendo a redução do NO3
- importante para a produção de NH4

+ 

incorporado no glutamato e na glutamina, a fotorespiração responde pela quase 

totalidade de NH4
+ disponível para as células, podendo estes valores serem até 10 

vezes superiores aos produzidos na redução do NO3
-. A fixação fotossintética do CO2 

pela Via C3 - Ciclo de Calvin, permite através de um conjunto de enzimas - entre elas a 

descarboxilase da glicina - localizadas nos mitocôndrios, a produção de glioxilato. 

 Através deste processo, descrito em Malavolta et al. (1997), a glicina em 

presença de luz e O2 produz glioxalato dando origem ao aminoácido serina   

acompanhado pela produção de NH4, seguindo a síntese dos ácidos aspartâmico e 

glutâmico, e outros aminoácidos formados por reações de transaminação em que um 

grupo NH2 (amina) é transferido para um cetoácido. Outros aminoácidos são formados 

por vias biossintéticas próprias, sendo após a síntese de 20 ou 21 aminoácidos 

protéicos, o inicio da construção da cadeia polipeptídica : 1) Ativação dos aminoácidos; 

2) União do aminoácido tRNA com mRNA; 3) Crescimento da cadeia pela chegada de 

novos aminoacil - tRNA que ocupam posição específica no mRNA; 4)

 Desprendimento pelo deslocamento da cadeia do ribossomo, enrolando-se ou 

não. 

 Na planta adulta, o equilíbrio dinâmico não permite a alteração drástica dos 

teores de proteínas, devido a constantes desdobramentos e sínteses de novas 

proteínas. Tal processo contínuo necessitará da presença de nitrogênio disponível as 

plantas, bem como o enxofre para síntese protéica. A deficiência destes nutrientes pode 

levar a um acúmulo de NO3
- e aminoácidos livres, bem como a baixa síntese de 

proteínas, sendo de todo verdadeiro para ausência de outros elementos presentes no 

processo, como o molibdênio, constituinte da RN. 

 Pereira et al. (1981) ao estudarem diferentes níveis de adubação nitrogenada e 

suas relações com os processos de absorção, acúmulo e translocação de nitrogênio em 

plantas de milho verificaram a diminuição da atividade da nitrato redutase durante a 
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floração e relacionaram o aumento da atividade da enzima com o aumento do NT na 

parte aérea vegetativa da planta e grãos. O trabalho propõe a utilização da atividade da 

enzima como índice bioquímico para seleção de genótipos superiores na produção de 

grãos e proteínas, pela melhor utilização do nitrogênio mineral. 

 

2.7.7.3 Formas de nitrogênio nas plantas, funções e deficiências  
 

 Na planta, quase a totalidade do N vegetal encontra-se combinado em 

compostos nitrogenados como aminoácidos, proteínas, ácidos nucléicos, vitaminas, 

enzimas, entre outros.   

 Após formação de NH3 por processos de redução assimilatória do N e/ou 

atividade fotossintética ocorre à formação de aminoácidos, como mostrado no item 

anterior. Tais aminoácidos serão combinados para formarem proteínas e ácidos 

nucléicos. As proteínas são os blocos estruturais, construtores de cloroplastos, 

mitocôndrias, e inúmeras outras estruturas chaves para a ocorrência de reações 

bioquímicas (HAVLIN et al., 2005), sendo sua formação controlada por códigos 

genéticos específicos que determinam a seqüência de aminoácidos responsável pela 

sua formação.   

 Como resposta a uma deficiência de N, rapidamente a planta inibe seu 

crescimento, dada pela diminuição da síntese de proteínas e outros compostos 

nitrogenados (TAIZ; ZEIGER, 2004). O N é parte integral da molécula de clorofila, 

constituída estruturalmente por um anel de porfirina composto por 4 anéis pirólicos, 

cada um contendo 1N e 4 átomos de C, sendo o Mg o constituinte central de cada anel 

de porfirina (HAVLIN et al., 2005). A clorofila é responsável pela conversão de energia 

luminosa a energia química necessária para o processo de fotossíntese. 

Conseqüentemente, a deficiência de N acarreta uma diminuição da formação de 

clorofila, levando a uma diminuição da atividade fotossintética da planta.   

 Como sintomas visuais, a planta torna-se clorótica - amarelada, sendo este 

amarelecimento gradual e de difícil identificação no início do ciclo. Devido à mobilidade 

de redistribuição do nutriente, os sintomas ocorrem sobretudo nas folhas mais velhas, 

próximas a base da planta (MALAVOLTA et al., 1997), sendo que à medida que a 
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deficiência torna-se mais severa, essas folhas tornam-se completamente amareladas 

ou castanhas e senescentes (HAVLIN et al., 2005).   

 Por influenciar a utilização de carboidratos, deficiências de N podem levar ao 

acúmulo de carboidratos em células vegetativas, com efeito na formação do 

protoplasma, e diminuição da hidratação e suculência dos tecidos da planta (HAVLIN et 

al., 2005). Nestas condições, as plantas apresentam caules delgados e comumente 

lenhosos, pela não utilização de carboidratos na síntese de aminoácidos ou de outros 

compostos nitrogenados (TAIZ; ZEIGER, 2004). O acúmulo de carboidratos pode ainda 

ser utilizado na síntese de antocianina, acumulando-a nos tecidos os quais 

caracterizam-se por apresentar uma coloração arroxeada nas folhas, pecíolos e caules 

de algumas plantas deficientes em nitrogênio, comum para culturas como o milho e 

tomate.   

 Durante o crescimento das plantas requere-se grande quantidades de energia 

livre para a síntese de macromoléculas e transporte ativo de íons e outras sínteses de 

materiais no interior da planta (OLSON; KURTZ, 1982). O transporte desta energia livre 

é realizado pela adenosina trifosfato (ATP), composto indispensável para o 

metabolismo da planta que contém nitrogênio em sua constituição. Por tais, condições 

a deficiência de N além de afetar o metabolismo da planta como um todo, já 

anteriormente citado, diminui a absorção e transporte ativo de outros nutrientes para as 

plantas. 

 Outra função importante do nitrogênio refere-se à síntese de inúmeras enzimas 

envolvidas com o crescimento de plantas (OLSON; KURTZ, 1982), desta maneira 

manifestações de deficiência levam ao encurtamento da síntese de moléculas 

envolvidas em vários sistemas de enzimas interferindo no padrão e taxa de 

transformação química nas células vegetais, tais moléculas incluem hormônios, 

esteróides, e derivados de aminoácidos. Fatores indiretos podem levar a manifestação 

da deficiência de nitrogênio mesmo em condições de bom suprimento do nutriente para 

as culturas. Isto pode acontecer quando da baixa disponibilidade de nutrientes como o 

molibdênio.   
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2.7.8 Excesso de nitrogênio  
 

 Adequados fornecimentos de nitrogênio resultam em aumento da atividade 

fotossintética da planta, vigoroso crescimento vegetativo e coloração verde escura, 

enquanto o excesso de nitrogênio pode provocar retardamento da maturação de grãos 

e acamamento de plantas, entre outros. 

 O acamamento pode ser comum para cereais como o trigo, arroz e aveia, pelo 

excesso de nitrogênio provocar intenso crescimento vegetativo enfraquecendo a planta, 

diminuindo drasticamente sua produção ou retardando o processo de florescimento. O 

excesso resulta ainda na maior predisposição da planta a patógenos e insetos-praga.   

 

2.7.9 Nitrogênio na produção vegetal  
 

2.7.9.1 Níveis de nitrogênio para as culturas associado com a resposta à 
produtividade e qualidade do produto 
 

 Entre os minerais considerados essenciais para o desenvolvimento das plantas, 

o nitrogênio (N), de modo geral, é o nutriente exigido em maior quantidade pelas 

culturas além de apresentar influência significativa sobre o crescimento e 

desenvolvimento das plantas (CARNAÚBA, 1990). Sua essencialidade é constatada 

pelas funções no metabolismo das plantas, participando como constituinte da molécula 

de clorofila, ácidos nucléicos, aminoácidos e proteínas. Por tal condição, inúmeras 

culturas apresentam respostas significativas à adubação nitrogenada, através dos 

aumentos em produtividade e qualidade de parâmetros de produção. 

 Devido a alta solubilidade dos adubos nitrogenados, o manejo correto de sua 

aplicação para as culturas diminui os riscos das perdas dos fertilizantes nitrogenados 

por processos como lixiviação, desnitrificação e volatilização - comuns quando em 

condições de precipitações elevadas e alta capacidade de retenção de água no solo, 

aumentando a permanência e disponibilidade dos mesmos para as culturas. 

 Adubações que objetivem respostas positivas a aplicação de nitrogênio, devem, 

portanto, obedecer as exigências das culturas, épocas de maior demanda e modo de 
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aplicação. Assim, adubações nitrogenadas realizadas em cobertura em épocas de 

maior demanda pela cultura permitem o aumento da intensidade de absorção dos 

nutrientes, com respostas significativas em termos de produtividade. No caso de 

cereais, como o milho, esta adubação deverá ser fracionada na semeadura e em 

épocas de maior demanda. 

 A primeira resposta positiva à adubação nitrogenada se evidencia pelo aumento 

da expansão e desenvolvimento do sistema radicular das culturas, aumentando a 

eficiência na absorção dos nutrientes pelas culturas e resistência a estresses hídricos. 

Segundo Marschner (1995): "Um incremento no suprimento de nitrogênio não somente 

retarda a senescência e estimula o crescimento, mas também modifica a morfologia da 

planta de maneira típica". Tais modificações incluem expansão de área foliar, 

espessuras de epiderme e caules, além de inúmeras outras característica morfológicas 

que podem favorecer a atividade fotossintética e aumento da produtividade. A 

adubação nitrogenada, pode ainda, causar efeitos negativos quando do baixo equilíbrio 

na sua utilização, refletidos em maior crescimento de parte aérea em relação a raiz 

podendo causar acamamentos, além de outras características deletérias 

(MARSCHNER, 1995). 

 O requerimento de nitrogênio pelas culturas, utilização e armazenamento variam 

em função da espécie, e dentro desta de suas diferentes variedades e híbridos, tendo 

uma máxima exigência em períodos de crescimento inicial, sendo a medida que a 

planta se desenvolve e cresce ocorre diluições do seu conteúdo de nitrogênio, com 

conseqüente aumento do acúmulo de carboidratos, produtos do processo fotossintético 

(OLSON; KURTZ, 1982).   

 Em períodos de granação, diminui-se o conteúdo de nitrogênio nas folhas 

translocado para as sementes, da mesma maneira que no estágio de maturidade 

fisiológica da planta, a concentração de N total para espécies como o milho, de alta 

exigência pelo nutriente, represente cerca de 1/3 do estágio de formação de grãos 

(MARSCHNER, 1995; OLSON; KURTZ, 1982). Tais oscilações na demanda por 

nitrogênio, em diferentes estágios do desenvolvimento da cultura, representa a sua 

"marcha de absorção", importante para o completo conhecimento do manejo da cultura 
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e otimização dos fatores de produção, principalmente quanto ao aumento da densidade 

de plantas por área.   

 Desta maneira, visando aumentar a produtividade por área, tem-se empregado 

altas populações de plantas e espaçamento mais estreitos. As altas produções tem sido 

obtidas também pelo aumento da taxa diária de acúmulo de matéria seca e nutrientes 

(KARLEN et al., 1987). O aumento da acumulação de matéria seca total contribuiu com 

85% dos ganhos genéticos da produção de grãos em milho e apenas 15% do ganho 

pode ser atribuído ao aumento do índice de colheita (proporção de grãos na parte 

aérea). O aumento do acúmulo de matéria seca dos antigos para os novos híbridos 

pode ser atribuído, em parte, ao aumento da tolerância às altas densidades de plantas 

(aumento do índice de área foliar em ótimas densidades para a produção de grãos) e à 

sua maior eficiência em utilização do nitrogênio. 

 De maneira geral, a grande maioria das culturas respondem a produtividade pela 

aplicação da adubação nitrogenada, com exceção de espécies leguminosas que 

realizam a fixação do nitrogênio. No entanto, a alta exigência do elemento por algumas 

culturas torna-as eficientes indicadoras de manifestação de deficiências quando de 

níveis inferiores às suas exigências. 

 

2.7.9.2 Milho e nitrogênio  
 

 A cultura do milho apresenta alta exigência a adubação nitrogenada, tendo 

respostas significativas ao aumento em produtividade para valores de até 150 a 200 

kg.ha-1. No entanto, algumas limitações impedem a obtenção de patamares mais 

satisfatórios de produção, principalmente devido ao manejo da adubação nitrogenada, 

que para a cultura é o nutriente exigido em maior quantidade, afetando o rendimento 

dos grãos quando da adequada disponibilidade dos demais nutrientes. 

 A acumulação de matéria seca do milho se processa de forma contínua até o 

estádio de maturação dos grãos, existindo período de acumulação mais intensa 

próximo ao florescimento, depois a absorção pela planta prossegue concomitantemente 

com o início da translocação dos compostos acumulados da parte vegetativa para os 

grãos em formação (SAYRE, 1948; HANWAY, 1962; KARLEN et al., 1987). Devido a 
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considerável remobilização da matéria seca dos colmos do milho para o enchimentos 

da espigas durante a segunda metade do período de enchimento de grãos, pode 

ocorrer perda absoluta da massa dos colmos. 

 Pereira et al. (1981) ao estudarem diferentes níveis de adubação nitrogenada e 

suas relações com os processos de absorção, acumulação e translocação de nitrogênio 

em plantas de milho, verificaram o aumento da produção de grãos com o aumento no 

teor de proteína em função do aumento do rendimento, para os tratamentos que 

receberam as maiores doses de nitrogênio, sendo esta resposta ainda maior para os 

tratamentos com aplicações parceladas.  

 Em outro estudo, realizado por Bortolini et al. (2002) testando sete diferentes 

sistemas de aplicação de N para o milho, que incluía aplicação completa de diferentes 

doses (150 e 60 kg.ha-1) em pré-semeadura, cobertura, e o fracionamento pré-

semeadura + cobertura, sob duas condições hídricas (adequada a cultura e excesso 

hídrico), verificaram menores acúmulos de nitrogênio quando da aplicação total no 

momento da pré-semeadura. Os maiores rendimentos em grãos foram verificados nos 

tratamentos que utilizaram a maior dose de nitrogênio aplicada toda em cobertura, e no 

fracionamento da maior dose da adubação nitrogenada aplicada nos estádios de 4 a 5 

e 7 a 8 folhas expandidas. Os autores não encontraram efeito de interação positiva para 

os níveis hídricos aplicados e sistemas de aplicação de nitrogênio. 

 A adubação fracionada, constituí-se de uma estratégia eficaz para o 

fornecimento do nutriente em período de máxima exigência, ajudando a controlar as 

perdas dos mesmo pelos processos naturais que ocorrem no solo, principalmente em 

condições de altas precipitações e irrigação de culturas. Da mesma forma, evitando as 

perdas do nutriente, a escolha da forma preferencial de nitrogênio presente no adubo 

aplicada ao solo, ajuda a diminuir as perdas aumentando a eficiência de utilização do 

nitrogênio. 

 Inúmeros trabalhos demonstram que aplicação superficial de fontes amoniacais 

ao solo resultam em perda substancial de nitrogênio por processos como a 

volatilização, diminuindo a resposta das culturas à aplicação de nitrogênio sob a forma 

de uréia, por exemplo (CANTARELLA; TABATAI, 1985; RODRIGUES, 1983). Sob tal 

aspecto Coelho et al. (1992) não verificaram diferenças de fontes de nitrogênio (uréia e 
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sulfato de amônio) na produção de grãos e quantidade de nitrogênio absorvido, bem 

como ao método de aplicação utilizado (superficial ou incorporada ao solo) para a 

cultura do milho, cultivada em um Latossolo vermelho-escuro sob irrigação. Dentre as 

doses testadas nesse experimento (0,30,60,120 e 240 kg.ha-1 de uréia e 60 kg.ha-1 de 

sulfato de amônio), houve um incremento de 80% no rendimento de grãos da dose 0 

para a 120 kg.ha-1, sendo que a dose de 80 kg. ha-1 já apresentou-se satisfatória pra 

obtenção de cerca de 90% da produção máxima. Os autores citam, que as possíveis 

perdas de N pela aplicação superficial de uréia aos solos, pode ser acentuada em 

condições de casa de vegetação, tendo uma dinâmica diferente para condições de 

campo.   

 

2.8 Conceituação e importância da adubação verde 
 
 De acordo com Fancelli (2000), a adubação verde constitui-se na prática agrícola 

fundamentada no uso de espécies vegetais apresentando determinadas peculiaridades, 

em rotação, sucessão ou consorciação com culturas comerciais, objetivando a 

melhoria, manutenção ou recuperação das propriedades físicas, químicas e biológicas 

do solo.  

A adubação verde é empregada para a melhoria e enriquecimento do solo. 

Todavia essa prática não deve ser empregada com o objetivo simples de apenas cultivo 

e corte de plantas no florescimento pleno, com ou sem incorporação imediata. Entende-

se também como o manejo da fitomassa produzida no local ou fora dele, podendo ser 

cultivada até à colheita das sementes, com a finalidade de cobertura do solo, de 

preservação e restauração da produtividade das áreas em cultivo e do ambiente, aliado 

ao aproveitamento mais adequado do solo, das máquinas e insumos. A adubação 

verde deve ser avaliada em função de sua utilização mais freqüente em diversos 

sistemas de produção e dos resultados esperados e obtidos a médio e longo prazos. 

Também, deve ser flexível o suficiente para se alterarem as culturas, devido aos preços 

no mercado e condições ambientais (WUTKE et al., 2001). Ainda, as plantas utilizadas 

como adubo verde podem ser utilizadas para produção de sementes, fibras e 

alimentação animal ou humana (COSTA et al., 1992).  
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Inúmeros são os benefícios advindos do uso da adubação verde, tais como:  

conferem proteção ao solo; manutenção e/ou melhoria das condições físicas químicas e 

biológicas do mesmo; garantem a infiltração de água no solo pelo efeito combinado do 

sistema radicular com a cobertura vegetal; promovem acentuada e contínua adição de 

fitomassa, de maneira a manter ou aumentar o teor de matéria orgânica no solo; além 

de permitir a utilização eventual da biomassa produzida na alimentação animal 

(BORKERT et al., 2003). 

Com relação às condições físicas, observa-se maior eficiência na conservação 

do solo proporcionado pela cobertura vegetal; proteção conta o impacto das gotas de 

chuva; aumento da porosidade do solo e da infiltração de água; diminuição do 

escorrimento superficial e da temperatura do solo ao longo do dia; aprofundamento das 

raízes, além de outros. Como benefícios às características biológicas do solo, observa-

se favorecimento da atividade dos microorganismos e auxílio no controle de nematóides 

formadores de galhas, proporcionado, por exemplo, pelas crotalárias (DUNN,2003; 

RIBAS et al.,2003) e no controle de pragas, doenças e mato (SEVERINO et al., 2001; 

NGOUAJIO, et al., 2003; FAVERO et al., 2001), como é caso da interferência negativa 

do feijão-de-porco sobre a tiririca. Com relação às características químicas do solo, 

ocorre principalmente a incorporação de nitrogênio pela fixação biológica pelas 

leguminosas (RIBAS et al.,2003); maior disponibilidade de macro e micronutrientes; 

aumento da CTC; formação de ácidos orgânicos promovendo a solubilização de 

minerais do solo; redução da acidez do solo; reciclagem de nutrientes lixiviados em 

profundidade (SULLIVAN, 2003; ALCÂNTARA et al., 2000; BORKERT et al., 2003; 

WUTKE, 1993; WUTKE et al., 2001; AMBROSANO et al., 1999; MASCARENHAS et al., 

1984; MIYASAKA, 1984; MIYASAKA; OKAMOTO, 1993; BULISANI et al., 1992). 

Fancelli e Dourado Neto (2004) citam como vantagem adicional da adubação 

verde o aporte médio de 40 a 80kg/ha de nitrogênio ao solo.  

Para cada condição apresentada existem espécies de adubos verdes que podem 

apresentar vantagens e desvantagens inerentes a essa condição, sendo necessário o 

levantamento de informações sobre as plantas envolvidas e sobre o modo de utilização 

antes da escolha. 
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No que diz respeito ao aporte de nitrogênio, qualquer quantidade de nitrogênio 

fixada pelas leguminosas pode se constituir em significativa economia de nutriente para 

as culturas subseqüentes. De qualquer forma, a disponibilidade desse elemento vai 

depender da taxa de mineralização da fitomassa produzida, em relação à demanda da 

cultura e à sua taxa de absorção.  

 

2.8.1  Adubos verdes em consórcio com milho 
 

O cultivo consorciado é uma maneira direta e primária de aumentar a diversidade 

em agroecossistemas, além de ser uma forma comum de cultivo múltiplo definido como 

“intensificação e diversificação de culturas nas dimensões de espaço e tempo“ 

(FRANCIS, 1986, apud GLIESSMAN, 2001). 

Os trabalhos existentes na literatura, em sua grande maioria, mostram vantagens 

dos cultivos consorciados de milho, sobre os monocultivos. Assim, para Altieri (2001), a 

diversidade de espécies desenvolvidas em policultivos, ajuda na prevenção de pragas, 

evitando sua proliferação entre indivíduos da mesma espécie.  

O consórcio de milho com adubos verdes tem sido estudado por vários autores e 

diversas pesquisas concluíram que o plantio de adubos verdes favorece a cultura 

subseqüente com incrementos em rendimento (COLLIER, 2006; CARVALHO et al., 

2007; WENDLING et al., 2002). Nesse aspecto, o consórcio de milho com adubos 

verdes surge como adequada alternativa, cujos objetivos são: a) otimização do uso dos 

recursos ambientais de forma racional e sustentável; b) favorecimento do controle de 

plantas daninhas, pragas e doenças e c) proteção do solo dos principais agentes de 

degradação (CAETANO et al., 1999). 

O consórcio de milho com adubo verde confere maior diversidade biológica por 

unidade de área e acarreta renda extra ao produtor, na safra seguinte (HEINRICHS, 

2002). Esses resultados expressam a vantagem do uso eficiente da terra em termos 

monetários.  

Os grandes entraves à maior utilização de adubos verdes são a dificuldade de 

semeadura; o custo das sementes e a ausência de renda direta no cultivo exclusivo dos 

mesmos. Uma alternativa seria a de semear os adubos verdes conjuntamente com o 
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milho, sem perder o ano agrícola e as condições naturais de vegetação (calor e chuva). 

Além disso, os adubos verdes poderiam contribuir para o enriquecimento do sistema, 

visto que fixam nitrogênio da atmosfera, melhorando o ambiente nutricional da cultura 

principal, o milho.  

 Nesta modalidade, o adubo verde é semeado na entrelinha da cultura comercial 

sem haver, portanto, o inconveniente da suspensão das culturas em parte do ano 

agrícola. As principais vantagens desse sistema são a utilização intensiva, porém 

racional, do solo; o eficiente controle da erosão e a redução da infestação de invasoras, 

favorecendo a atividade biológica e o desenvolvimento da cultura principal (COSTA, 

1992). 

  

2.8.2 Espécies de Adubos Verdes avaliadas 
 
Inúmeras são as espécies vegetais que poderiam ser utilizadas como adubos 

verdes. Contudo, em função das espécies relacionadas ao presente trabalho, apenas 

serão enfatizadas o feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) e a Crotalaria comum 

(Crotalaria juncea). 

 

2.8.2.1 Feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) 
  

O feijão-de-porco é uma espécie tropical e considerada eficiente no controle de 

tiririca (Cyperus rotundus)(NEME et al., 1954; FORSTER, 1995) de outras espécies de 

plantas consideradas invasoras. Devido ao hábito de crescimento pouco agressivo e 

acentuada tolerância ao sombreamento pode ser semeado nas entrelinhas do milho. O 

feijão-de-porco desenvolve-se bem no verão, sendo seu ciclo, até ao florescimento, 

correspondente a 90 -100 dias. Ainda, possui a capacidade de associação com 

bactérias fixadoras de nitrogênio podendo fixar entre 49 e 190 kg/ha de nitrogênio 

(CALEGARI, 1995 apud FANCELLI; DOURADO NETO, 2004) e produzir cerca de 3 a 6t 

MS/ha.  
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O feijão-de-porco pode conter de 8,51% a 19% de proteína bruta na média de 

seus componentes (NASCIMENTO et al., 2004) e de 21 a 31% de proteína bruta em 

seus grãos (PARRA et al., 1988; MOLINA et. al, 2001; BRESSANI et al, 1987)). Desta 

forma a referida espécie apresenta-se como promissora para a nutrição animal, embora 

com as restrições comuns à grande maioria das fabáceas, pois possui fatores anti-

nutricionais que devem ser destruídos por ação do calor, para que sirva à nutrição de 

monogástricos.  

  

2.8.2.2 Crotalária comum (Crotalaria juncea) 
 
 Crotalaria juncea é uma planta de origem indiana (MONTGOMERY, 1954), 

cultivada desde os tempos pré-históricos. A planta adapta-se bem aos climas tropicais e 

sub-tropicais. Ao longo de sua história tem sido cultivada para extração de suas fibras, 

para o enriquecimento do solo com nitrogênio e para a diminuição da população de 

nematóides (DUNN,2003; RIBAS et al.,2003). É uma espécie sensível ao fotoperíodo, 

florescendo em dias curtos. 
Por ser uma planta ereta e de crescimento rápido adequa-se ao consórcio com 

milho, desde que seja manejada ou destruída antes do início da etapa de competição 

por luz e nutrientes.  

Por extrair grandes quantidades de potássio do solo, não deve ser mantida na 

área ao longo do ciclo de crescimento do milho pois isso acarretaria quedas 

significativas em sua produtividade (FANCELLI; DOURADO NETO, 2004).  

Ainda, possui a capacidade de associação com bactérias fixadoras de nitrogênio 

podendo fixar até 165 kg/ha de nitrogênio (CALEGARI, 1995 apud FANCELLI; 

DOURADO NETO, 2004), sendo que sua floração se inicia 90 a 120 dias após a 

emergência das plântulas.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Caracterização da área experimental 

3.1.1 Localização 
 

O presente experimento foi conduzido em área experimental pertencente à 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz”/Universidade de São Paulo, localizada 

na Fazenda Areão e no núcleo experimental do Grupo de Agricultura Orgânica 

Amaranthus. A referida área situa-se no Município de Piracicaba - SP, em altitude de 

540 m em relação ao nível do mar, latitude de 22043'S e longitude 47038'W. 

3.1.2 Clima 
 

O clima da região, segundo a classificação de Koppen (1948) é do tipo  Cwa: 

tropical úmido, com chuvas de verão, inverno seco, temperatura média do mês mais 

quente é superior a 22ºC e a temperatura do mês mais frio 16,9ºC. A precipitação 

média anual é de 1253 mm, umidade relativa do ar de 74% e insolação média mensal 

de 201,5 horas/mês.  

Os dados climáticos referentes ao período experimental encontram-se nas 

figuras 1 e 2, os quais foram obtidos da estação meteorológica do Departamento de 

Ciências Exatas da USP-ESALQ. 

 
 
Figura 1 – Precipitação pluvial referente ao período de Outubro de 2005 a Abril de 2006 em Piracicaba, 

SP 
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O total de precipitação pluvial no período do experimento (17 de Outubro de 

2005 a 21 de Abril de 2006) foi de 873,5mm. 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Temperatura média referente ao período de Outubro de 2005 a Abril de 2006 em Piracicaba,  

SP 
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3.1.3 Solo  
 

O experimento foi conduzido em solo classificado como Latossolo Vermelho 

Eutroférrico típico, textura argilosa, na safra 2005/2006. O resultado da análise química 

do local do experimento, antes da sua implantação é apresentado na tabela 1, a seguir. 

 
Tabela 1 – Características químicas do solo da área experimental, na profundidade 0-20cm 
 

pH MO P S K Ca Mg Al H+Al 
CaCl2 g.dm-3 mg.dm-3 mmolc.dm-3

5,0 26 10 25 3.5 41 14 0 31 
 

SB T V m B Cu Fe Mn Zn 
mmolc.dm-3 % mg.dm-3

59 90 65 0 0.32 3.1 22 22,8 0,2 
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3.2 Delineamento experimental e tratamentos estudados 
 

No referido experimento foi adotado o delineamento experimental fundamentado 

em esquema fatorial 3 X 9, em blocos ao acaso, envolvendo a interação de três fatores 

(genótipos, adubos verdes e nitrogênio) e dezoito tratamentos, apresentando três 

repetições, conforme evidenciado na tabela 2.  

 Ressalta-se que os genótipos foram analisados em um experimento, sendo que 

ao final, foi elaborada análise conjunta envolvendo os dois genótipos. 

 
Tabela 2 - Tratamentos estudados (3 repetições)                        (continua) 
 
Tratamento Genótipo Farinha de chifre Adubo verde 

1 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 
 

Ausência  
 

Feijão-de-porco 

2 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 

300 kg/ha no sulco 
(semeadura)  
 

Feijão-de-porco 

3 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 

300 kg/ha no sulco 
(semeadura) + 1200 kg/ha 
a lanço (cobertura) 
 

Feijão-de-porco 

4 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 

Ausência 
 
 

Crotalária 

5 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 

300 kg/ha no sulco 
(semeadura) 
 

Crotalária 

6 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 

300 kg/ha no sulco 
(semeadura) + 1200 kg/ha 
a lanço (cobertura) 
 

Crotalária 

7 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 
 

Ausência  
 

Sem adubo 
verde 

8 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 

300 kg/ha no sulco 
(semeadura) 
 

Sem adubo 
verde 

9 BRS 4157 – “Sol-da-
manhã” 

300 kg/ha no sulco 
(semeadura) + 1200 kg/ha 
a lanço (cobertura) 
 

Sem adubo 
verde 
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Tabela 2 - Tratamentos estudados (3 repetições) 
 

(conclusão) 

Tratamento Genótipo Farinha de chifre Adubo verde 
10 30P70 Ausência 

 
Feijão-de-porco 

11 30P70 300 kg/ha no sulco 
(semeadura) 
 

Feijão-de-porco 

12 30P70 300 kg/ha no sulco 
(semeadura) + 1200 kg/ha 
a lanço (cobertura) 
 

Feijão-de-porco 

13 30P70 Ausência 
 

Crotalária 

14 30P70 300 kg/ha no sulco 
(semeadura) 
 

Crotalária 

15 30P70 300 kg/ha no sulco 
(semeadura) + 1200 kg/ha 
a lanço (cobertura) 
 

Crotalária 

16 30P70 Ausência 
 

Sem adubo 
verde 

17 30P70 300 kg/ha no sulco 
(semeadura) 
 

Sem adubo 
verde 

18 30P70 300 kg/ha no sulco 
(semeadura) + 1200 kg/ha 
a lanço (cobertura) 
 

Sem adubo 
verde 

 
 

A área total do experimento foi de 0,11 ha, sendo cada parcela constituída por 

seis linhas de 6m de comprimento e espaçadas de 0,7 m. A área útil foi constituída das 

quatro linhas centrais, desconsiderando-se 1m de bordadura de cada lado da parcela 

(Figura 6), onde foram coletados todos os dados experimentais referentes à cultura do 

milho. Para as avaliações relativas ao desenvolvimento da espécie Canavalia 

ensiformis, foram pré-estabelecidas regiões de corte perfazendo 1,0 m2, dentro da área 

útil mencionada, utilizando-se para tanto de um retângulo amostrador de madeira, ao 

final do experimento. 

O esquema dos tratamentos estudados e sua distribuição na área experimental é 

apresentado na figura 3. 
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Figura 3 - Esquema dos tratamentos realizados e sua distribuição na área experimental 
 
18 13 15 18 10 14 
17 10 11 13 11 12 
14 12 16 15 17 16 
 Bloco F   Bloco E  
  
7 2 1 14 15 17 
9 8 5 10 18 11 
6 3 4 13 12 16 
 Bloco C   Bloco D  
  
5 7 1 4 2 1 
2 8 3 6 8 7 
9 4 6 3 5 9 
 Bloco B  

 

 Bloco A  
 
 
A causa da variação para o modelo utilizado no presente experimento é apresentada 

nas tabelas 3 e 4: 

 
Tabela 3 – Esquema da análise de variância para os dados relativos às avaliações realizadas, em cada 

genótipo (análise individual) 
 

Causas de variação  Nº de graus de liberdade 
Blocos 2 
Adubos verdes 2 
Nitrogênio 2 
Adubo X Nitrogênio 4 
Resíduo  16 
Total  26 

 
Tabela 4 – Esquema da análise de variância para os dados relativos às avaliações, relativas à reunião 

dos dois genótipos (análise conjunta) 
 

Causas de variação  Nº de graus de liberdade 
Blocos dentro de genótipo 4 
Genótipo 1 
Adubos verdes 2 
Nitrogênio 2 
Genótipo X Adubo verde 2 
Genótipo X Nitrogênio 2 
Adubo X Nitrogênio 4 
Genótipo X Adubos verdes X Nitrogênio 4 
Resíduo  32 
Total  53 
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Os resultados foram analisados utilizando-se o programa estatístico SAS, para 

análise de variância, acompanhado do desdobramento de todas as respectivas 

interações. A comparação entre as médias dos tratamentos foi feita através do teste de 

Tukey, adotando-se o nível de 5% de significância. 

3.3 Genótipos de milho 
 

No presente experimento foram utilizados os genótipos Pioneer 30P70 e 

Embrapa BRS4157 (Sol-da-manhã). 

O genótipo 30P70 é um híbrido simples, de ciclo precoce, com grãos semiduros, 

apresentando resistência média ao acamamento; altura média de espiga de 1,25-

1,35m; altura média de planta de 2,3 a 2,5m e com ampla adaptação geográfica.

 A variedade Embrapa BRS4157 (“Sol-da-manhã”) apresenta ciclo precoce (751 

graus dia), grãos alaranjados e duros; porte médio; resistência média ao acamamento; 

altura média da espiga correspondente a 1,2m e altura média da planta em torno de 

2,3m (EMBRAPA, 2007). 

 
 

3.4 Condução do experimento 
 

3.4.1 Implantação 
  

Antes da implantação do experimento foi efetuada a calagem da área 

objetivando a elevação da saturação por bases (V%) para 70%. A semeadura foi 

realizada em sulcos após a distribuição de termofosfato Yoorin Master 1 (563kg/ha) e 

sulfato de potássio, de origem natural (120kg/ha), via distribuidor de fertilizante, no 

sulco de semeadura.  

O milho foi semeado no dia 17 de Outubro de 2005, em espaçamento de 70cm 

entrelinhas, distribuindo-se 4 sementes/m do genótipo BRS4157 e 5 sementes/m do 

genótipo 30P70, objetivando-se assegurar a população final de 47500 plantas/ha, para 

a variedade BRS4157, e de 62000 plantas/ha, para o híbrido 30P70.  
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Figura 4 – Esquematização de uma parcela 
 

 6,0 m 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: 

 
aaaaa Área útil 
 
           Linhas de milho 
 

Linhas de adubo 
verde 
 
 Parcela total 
 

 
 
 

 

     4,2m 

 

 5,0 m 

 

 

3.4.2 Adubos verdes 
 

O milho foi consorciado com duas espécies de adubos verdes, sendo eles o 

feijão-de-porco cv. Comum (Canavalia ensiformis) e a Crotalaria comum (Crotalaria 

juncea) semeadas concomitantemente ao referido cereal em suas entrelinhas. Semeou-

se apenas uma linha de cada adubo verde na entrelinha do milho.  Na semeadura do 

feijão-de-porco foram utilizadas 5 sementes/metro, equivalente a, aproximadamente, 

80kg/ha, e na C. juncea foram utilizadas 30 sementes/metro, equivalendo à quantidade 

correspondente a 20kg/ha.  

 

3.4.3 Manejo dos adubos verdes 
 

 Nos tratamentos relacionados à C. juncea, a mesma foi destruída por arranquio e 

mantida sobre o solo, simulando a operação de cultivo mecânico por ocasião da 
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emissão da quinta folha do milho. Nos tratamentos em que foi utilizado o feijão de 

porco, não foi efetuada a destruição das plantas, as quais permaneceram até ao final 

do ciclo do referido cereal. 

 

3.4.4 Condução do experimento 
 

Para o controle de mato foi necessário a realização da capina manual, 

principalmente nas parcelas em que não havia adubo verde.  

A quantidade de farinha de chifre aplicada foi de modo a perfazer 30kg/ha de N 

(300kg/ha de farinha de chifre) e 150 kg/ha de N (1500kg de farinha de chifre/ha), 

sendo 300kg, na semeadura, acrescida de 1200kg por ocasião da emissão da 6ª folha 

do milho, totalmente desdobrada.  

A farinha de chifre, na semeadura, foi aplicada no sulco de semeadura, antes da 

distribuição das sementes de milho. 

No dia 23 de Novembro de 2005 foi efetuada a cobertura com farinha de chifre 

aplicando-se o equivalente a 1500kg/ha dessa fonte de nitrogênio nas parcelas 

estipuladas para o uso de 150kg/ha de N. A farinha foi aplicada sobre o solo, sem 

incorporação, sendo que imediatamente após esta aplicação, a área foi irrigada por 

aspersão, utilizando-se lâmina de água de 12 mm. 

Para o controle de pragas foram efetuadas duas liberações de Trichogramma, 

uma no dia da emergência das plântulas de milho e outra 15 dias após. Também, foi 

efetuada a pulverização com o produto Dipel PM,  na dose de 500g/ha do produto 

comercial, no dia 15 de novembro de 2005 e 05 de dezembro de 2005 utilizando-se 

para tanto, um pulverizador costal. 

No dia 21 de novembro de 2005 foi aplicado, via foliar, a seguinte mistura de 

micronutrientes, na forma de sulfatos: 300g/ha de Zn + 200g/ha de Mn + 25g/ha de Mo 

+ 40g/ha de Cu. Ainda, no dia 04 de dezembro de 2005 efetuou-se nova aplicação dos 

mesmos micronutrientes, nas doses mencionadas.  

A irrigação por aspersão foi necessária imediatamente após a semeadura, e 

após a adubação de cobertura do milho objetivando complementar as necessidades 

hídricas da cultura.  
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Para aferição da massa seca dos adubos verdes, a C. juncea foi cortada rente à 

superfície do solo e coletada no dia da simulação do cultivo mecânico. Em seguida foi 

colocada em estufa sob circulação forçada de ar a 65ºC e, após a secagem foi 

realizada a pesagem do material coletado. O feijão-de-porco foi coletado em área 

medindo 2m2 de cada parcela (duas coletas de 1m2), no dia 22 de abril de 2006, data 

em que se efetuou a determinação do peso de matéria fresca e, em seguida, conduzido 

para secagem em estufa sob circulação forçada de ar a 65ºC. O peso de matéria seca 

foi determinado no dia 11 de maio de 2006. 

  

3.5 Parâmetros avaliados 

3.5.1 Parâmetros avaliados para os adubos verdes 

3.5.1.1 Peso de matéria fresca do feijão-de-porco 
 

A biomassa foi coletada ao final do experimento. A biomassa de feijão-de-porco 

foi determinada utilizando um quadro de madeira com área interna de 1m2, o qual era 

colocado sobre o solo e coletado todo o feijão-de-porco acima do solo. Esta 

determinação foi repetida duas vezes em cada parcela e expressa em gramas. 

 

3.5.1.2 Peso de matéria fresca da Crotalaria juncea 
 

A C. juncea foi cortada rente ao solo e coletada no dia da simulação do cultivo. 

Foram coletadas 5 plantas de cada parcela e determinada a população média de C. 

juncea. A pesagem foi expressa em gramas.  

 

3.5.1.3 Peso da matéria seca de adubos verdes 
 

A biomassa foi colocada para secagem em estufa sob circulação forçada de ar a 

65ºC, por 7 dias, para a determinação da massa seca, em gramas. 
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3.5.1.4 Nitrogênio fixado pela Crotalaria juncea 
 
Com o peso seco de C. juncea (calculado em t/ha), foi aplicado o fator de 2,3% de 

nitrogênio na matéria seca de C. juncea, resultando na estimativa do nitrogênio fixado 

(ROTAR; JOY, 1983; REEVES et al., 1996; RIBAS et al., 2003). 
 

3.6 Parâmetros avaliados em plantas de milho 
 

3.6.1 Nutrientes nas folhas 
 

Para a determinação dos teores de nutrientes nas folhas, foi coletado o terço 

central da folha da base da espiga, em pleno florescimento, segundo metodologia 

proposta por RAIJ et al. (1997), lavadas e seguidos todos os procedimentos para 

determinação de nutrientes em folhas. As folhas foram lavadas em água destilada 

contendo detergente; em seguida foram enxaguadas com água destilada, em porções 

sucessivas, para remover todo o detergente; foram então passadas por solução ácida 

contendo EDTA e novamente lavadas com água destilada para retirar toda a solução; 

depois foram postas em folhas de papel absorvente. 

 Para secagem, as folhas foram colocadas em sacos de papel, devidamente 

identificados, secas em estufa com circulação de ar forçado e temperatura variando 

entre 65 a 70°C; quando atingido peso constante, a amostra foi retirada da estufa para 

moagem. A moagem foi realidade utilizando moinho de aço inox tipo Willey. Em 

seguida, as amostras foram colocadas em sacos de plástico devidamente identificadas. 

Para a determinação do nitrogênio foi feita a digestão sulfúrica, para se 

determinar o teor de nitrogênio total. Primeiramente foi realizada a pesagem de 100mg 

da amostra; em seguida, colocada em tubo de digestão; foi adicionado 7mL da solução 

digestora (200mL de H2SO4 (ácido sulfúrico) concentrado; 175mL de água deionizada; 

5,47 g de Na2SeO3.5H2O (selenito de sódio pentahidratado); 21,39g de Na2SO4 (sulfato 

de sódio) e 4,0g de CuSO4.5H2O (sulfato de cobre pentahidratado), levado para bloco 

digestor à temperatura de 350ºC até o fim da digestão. Deste extrato foi feita a 

destilação através do destilador de KJEDAHL também conhecido como destilador de 
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proteínas, após foi realizada a determinação do nitrogênio através de titulometria com 

H2SO4 0,02N. Os reagentes utilizados foram: NaOH (hidróxido de sódio) 18N, ( o qual 

transforma todo o N da amostra em NH3 (amônia); H3BO3 (ácido bórico) 0,2%, indicador 

colocado para receber a NH3 proveniente da destilação; H2SO4 0,02N, para a titulação 

do NH3. A fórmula utilizada para calcular N% (percentual de nitrogênio) foi: N% = 0,28 x 

V, onde V é o volume gasto de ácido sulfúrico 0,02N para neutralizar a amostra que 

contém amônia.  

Para os nutrientes fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, ferro, 

manganês e zinco empregou-se a digestão nitro-perclórica. Primeiramente foi feita a 

pesagem de 500mg da amostra; em seguida, colocada em um tubo de digestão; foi 

adicionado 6mL da solução de uma mistura de HNO3 (ácido nítrico) e HClO4 (ácido 

perclórico) na proporção de 4:1 em volume(v/v); levada para o bloco digestor a 160°C 

até reduzir o volume à metade (cerca de 40 minutos) e em seguida foi elevada a 

temperatura a 210°C até se obter extrato incolor, ao redor de 20 minutos. Logo após 

esfriar, o extrato foi transferido para balão volumétrico de 50ml, e completado o volume 

com água deionizada. 

O fósforo foi determinado por colorimetria (método metavanadato de amônio). Do 

extrato obtido da digestão nitro-perclórica do fósforo, retirou-se 5ml e adicionou-se 

vanadato o qual reagiu com fósforo e foi efetuada a leitura em fotocolorímetro no 

comprimento de onda de 420nm (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997).  

A determinação do enxofre foi feita por colorimetria (turbidimetria do sulfato de 

bário). Tomou-se 10ml do extrato obtido da digestão nitro-perclórica do enxofre, foi 

colocado em um Erlenmeyer de 125ml, adicionou-se 500mg de BaCl2.2 H2O (cloreto de 

bário), e agitou-se por 30 segundos. A leitura foi feita em colorímetro (MALAVOLTA; 

VITTI; OLIVEIRA, 1997). 

Para a determinação do potássio, diluiu-se 1:100 o extrato obtido pela digestão 

nitro-perclórica e foi feita a leitura no espectrofotômetro de emissão atômica (fotometria 

de chama). O cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês e zinco por espectrofotometria 

de absorção atômica. Para o cálcio e magnésio foi feita a diluição do extrato obtido da 

digestão nitro-perclórica (1:100) e a leitura no espectrofotômetro de absorção atômica, 
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para os outros nutrientes apenas tomou-se os extratos e foram feitas as leituras sem 

diluições (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997). 

Para a determinação do boro, as amostras foram submetidas à digestão por via 

seca (incineração), quantificando-se posteriormente o seu conteúdo por meio da 

colorimetria pela método da Azometina-H. Neste método foi transferido 200mg da 

amostra para um cadinho e incinerado em mufla a 550°C até obtenção de cinza branca 

(cerca de 3 horas). Após esfriar, foi adicionado 10ml de HCl 0,1N, o qual dissolveu a 

cinza. Do extrato obtido, 2,0ml foram transferidos para tubos de ensaio e, em seguida, 

adicionados 2,0ml de solução de Azometina-H a 0,45%. Esta solução foi agitada e 

procedeu-se à leitura em colorímetro com filtro azul - 420nm (MALAVOLTA; VITTI; 

OLIVEIRA, 1997). 

 

3.6.2 Determinação de nutrientes nos grãos 
 

 Para determinação dos nutrientes em grãos, os mesmos foram debulhados e 

seguidos os procedimentos para determinação de nutrientes em material de origem 

vegetal. Para a determinação do nitrogênio foi feita a digestão sulfúrica, para se 

determinar o teor de nitrogênio total. Primeiramente foi realizada a pesagem de 100mg 

da amostra; em seguida, colocada em tubo de digestão; foi adicionado 7mL da solução 

digestora (200mL de H2SO4 (ácido sulfúrico) concentrado; 175mL de água deionizada; 

5,47 g de Na2SeO3.5H2O (selenito de sódio pentahidratado); 21,39g de Na2SO4 (sulfato 

de sódio) e 4,0g de CuSO4.5H2O (sulfato de cobre pentahidratado), levado para bloco 

digestor à temperatura de 350ºC até o fim da digestão. Deste extrato foi feita a 

destilação através do destilador de KJEDAHL também conhecido como destilador de 

proteínas, após foi realizada a determinação do nitrogênio através de titulometria com 

H2SO4 0,02N. Os reagentes utilizados foram: NaOH (hidróxido de sódio) 18N, (o qual 

transforma todo o N da amostra em NH3); H3BO3 (ácido bórico) 0,2%, indicador 

colocado para receber a NH3 proveniente da destilação; H2SO4 0,02N, para a titulação 

do NH3. A fórmula utilizada para calcular N% (percentual de nitrogênio) foi: N% = 0,28 x 

V, onde V é o volume gasto de ácido sulfúrico 0,02N para neutralizar a amostra que 

contém amônia.  
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Para os demais nutrientes (fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, cobre, 

ferro, manganês e zinco) empregou-se a digestão nitro-perclórica. Primeiramente foi 

feita a pesagem de 500mg da amostra; em seguida, colocada em um tubo de digestão; 

foi adicionado 6mL da solução de uma mistura de HNO3 (ácido nítrico) e HClO4 (ácido 

perclórico) na proporção de 4:1 em volume(v/v); levada para o bloco digestor a 160°C 

até reduzir o volume à metade (cerca de 40 minutos) e em seguida foi elevada a 

temperatura a 210°C até se obter extrato incolor, ao redor de 20 minutos. Logo após 

esfriar, o extrato foi transferido para balão volumétrico de 50ml, e completado o volume 

com água deionizada. 

O fósforo foi determinado por colorimetria (método metavanadato de amônio). Do 

extrato obtido da digestão nitro-perclórica do fósforo, retirou-se 5ml e adicionou-se 

vanadato o qual reagiu com fósforo e foi efetuada a leitura em fotocolorímetro no 

comprimento de onda de 420nm (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997).  

A determinação do enxofre foi feita por colorimetria (turbidimetria do sulfato de 

bário). Tomou-se 10ml do extrato obtido da digestão nitro-perclórica do enxofre, foi 

colocado em um Erlenmeyer de 125ml, adicionou-se 500mg de BaCl2.2 H2O (cloreto de 

bário), e agitou-se por 30 segundos. A leitura foi feita em colorímetro (MALAVOLTA; 

VITTI; OLIVEIRA, 1997). 

Para a determinação do potássio, diluiu-se 1:100 o extrato obtido pela digestão 

nitro-perclórica e foi feita a leitura no espectrofotômetro de emissão atômica (fotometria 

de chama). O cálcio, magnésio, cobre, ferro, manganês e zinco por espectrofotometria 

de absorção atômica. Para o cálcio e magnésio foi feita a diluição do extrato obtido da 

digestão nitro-perclórica (1:100) e a leitura no espectrofotômetro de absorção atômica, 

para os outros nutrientes apenas tomou-se os extratos e foram feitas as leituras sem 

diluições (MALAVOLTA; VITTI; OLIVEIRA, 1997). 

Para a determinação do boro, as amostras foram submetidas à digestão por via 

seca (incineração), quantificando-se posteriormente o seu conteúdo por meio da 

colorimetria pela método da Azometina-H. Neste método foi transferido 200mg da 

amostra para um cadinho e incinerado em mufla a 550°C até obtenção de cinza branca 

(cerca de 3 horas). Após esfriar, foi adicionado 10ml de HCl 0,1N, o qual dissolveu a 

cinza. Do extrato obtido, 2,0ml foram transferidos para tubos de ensaio e, em seguida, 
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adicionados 2,0ml de solução de Azometina-H a 0,45%. Esta solução foi agitada e 

procedeu-se à leitura em colorímetro com filtro azul - 420nm (MALAVOLTA; VITTI; 

OLIVEIRA, 1997). 

 

3.6.3 Teor de proteína bruta nos grãos de milho 
 
Após a determinação do valor de nitrogênio obtido na análise química de grãos, 

aplicou-se o fator 6,25 conforme proposto por AOAC (1980) obtendo-se o teor de 

proteína nos grãos de milho, em cada tratamento. 

  

3.6.4 Índice de área foliar 
 

O índice de área foliar (IAF) do milho foi determinado mediante a avaliação de 

duas plantas por parcela quando o milho se apresentava em pleno florescimento. A 

avaliação da área foliar necessária para a determinação do IAF médio das plantas 

amostradas, foi realizada mediante a utilização do medidor eletrônico LI-3100, da 

LICOR Nebraska. 
 

3.6.5 Comprimento da espiga 
 

Todas as espigas colhidas de cada parcela, na área útil,  foram medidas com 

régua graduada, cujos valores foram expressos em cm. 

3.6.6 Número de fileiras de grãos por espiga de milho 
 

As espigas foram separadas em tamanho (pequeno, médio e grande), calculada 

a proporção de cada uma e retirada amostras de 10 espigas de cada parcela, de modo 

proporcional à sua classificação. Em seguida foi contado o número de fileiras dessas 10 

espigas selecionadas, de cada parcela, e calculada a média das fileiras das espigas de 

cada tratamento. 
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3.6.7 Produtividade  
 

A produtividade foi obtida a partir da massa dos grãos oriundas da área útil das 

parcelas (debulhados e limpos) e expressa em kg.parcela-1. A determinação do teor de 

água (umidade) foi efetuada de acordo com as Regras para Análise de Sementes 

(BRASIL, 1992), utilizando-se o método da estufa à 105°C ± 3°C por 24 horas, com três 

repetições para cada lote. Este método é considerado preciso e baseia-se na secagem 

de uma amostra de sementes, com peso conhecido e no cálculo da quantidade de água 

através da perda de peso da amostra. Posteriormente os valores obtidos foram 

corrigidos para t.ha-1 e para a umidade de 13%, utilizando-se a seguinte expressão 

matemática:  

 
P13% = [PC (1-U) . 0,87-1]  
 
onde: 
 

P13%: produtividade de grãos corrigida para 13 % de umidade, em t.ha-1; 

PC: produtividade de grãos colhidos; 

U: umidade do grão determinada na colheita. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1.1 Nutrientes em grãos de milho 
 

Os grãos do híbrido 30P70 apresentaram menor teor de nitrogênio e de proteína 

do que os da variedade. Esse resultado evidencia a maior exigência do híbrido em 

relação à variedade. Como se pode observar na tabela 5, os valores de proteína 

apresentados são semelhantes aos encontrados por Kokuszka (2007) embora 

superiores, no caso da variedade e, inferiores, no caso do híbrido. Este resultado 

mostra que, não só o modo de produção influencia na composição do grão (como 

comparado por Kokuszka, 2007, a qual comparou o sistema convencional com o 

sistema orgânico) como também o material genético utilizado. No entanto, em função 

da produtividade resultante, o híbrido Pioneer produziu mais proteína por hectare do 

que a variedade. Desta forma, na formulação de rações utilizando o híbrido Pioneer 

30P70, o formulador deve estar atento a esta diferença objetivando nutrir 

adequadamente os animais.  Este fato suscita uma constatação: se por um lado, o 

milho é comprado por peso, é vantagem para o agricultor utilizar híbridos. Por outro 

lado, como o criador calcula suas fórmulas de ração levando em consideração os teores 

de proteína no grão, o preço de um grão com menor teor de proteína deveria 

apresentar valor menor. Ainda, é evidente que o híbrido foi mais eficiente na conversão 

dos nutrientes utilizados na adubação, em proteína, produzindo mais proteína por 

unidade de área, valendo-se dos mesmos recursos. 

 
 
Tabela 5 – Teor de nutrientes em grãos de milho dos dois genótipos estudados 
 
Genótipo N P K Ca Proteína 
 (g.kg-1) % 
Embrapa 17,106a 2,526 a 3,0244a 0.068519 a  10,692 a 
Pioneer 13,943b 2,277 a 3,2704a 0.057407 a  8,716 b 
CV% 16,63 20,59 16,07 43,46 16,63 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.1.2 Produtividade dos genótipos BRS4157 e 30P70 
 
 

Na média de todos os tratamentos, a variedade sol-da-manhã produziu muito 

menos que o híbrido 30P70, conforme evidenciado na tabela 6. O resultado de 

produtividade obtido para a variedade estudada foi superior à encontrada por Cruz et al. 

(2007), que foi correspondente a 3798kg/ha. Este resultado também discorda de Cruz 

et al. (2007) uma vez que o híbrido neste caso foi mais produtivo que a variedade, na 

média de todos os tratamentos estudados. Os resultados corroboraram aqueles obtidos 

por ACOSTA et al (2000) os quais compararam híbridos e variedades, em dois níveis 

de adubação e, em todas as situações, os híbridos proporcionaram maiores 

produtividades, embora as variedades tenham assegurado maior receita líquida, 

quando não foram aplicados fertilizantes na semeadura e em cobertura. Todavia, a 

situação anteriormente mencionada não seja provável de ser encontrada a campo e 

nem mesmo deveria ser efetivamente utilizada, pois desrespeita os princípios básicos 

da produção vegetal. 

 
Tabela 6 – Produtividade de milho dos dois genótipos estudados 
 

 Genótipo Média (t/ha)  
 30P70 7861,9a  
 BRS4157 4628,2b  
 CV% 15,09  

Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
                     

4.2 Genótipo Embrapa BRS4157 

4.2.1 Interação Genótipo X Doses de farinha de chifre 

4.2.1.1 Nutrientes nos grãos de milho 
 

Os resultados evidenciaram que as diferentes doses de farinha de chifre 

aplicadas não influenciaram os teores de nutrientes nos grãos produzidos bem como a 

proteína dos mesmos, conforme observado na tabela 7.  

Para Rostagno (2000) os valores médios de nutrientes em grãos de milho no 

Brasil são: proteína (8,57%), fósforo (0,24%), potássio (0,30%). Ainda, o mesmo autor 
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cita que os teores de proteína encontrados em grãos no Brasil podem variar até 4,02% 

e os de fósforo 14,09%.  

 Pode-se observar que o teor de proteína dos grãos do genótipo BRS4157 

apresentado foi superior à média citada por Rostagno (2000), para todas as doses de 

farinha de chifre aplicadas. Os teores de fósforo e potássio apresentaram-se dentro das 

médias mencionadas por esse autor.  

 
 
Tabela 7 – Nutrientes e proteína em grãos do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X 

doses de farinha de chifre 
 

N P K Ca Proteína Farinha de chifre 
(kg/ha) (g.kg-1) % 
0 18,11a 2,79a 3,37a 0,08a 11,32a 
300 15,51a 2,34a 2,81a 0,07a 9,69a 
1500 17,70a 2,45a 2,89a 0,06a 11,06a 
CV% 16,63 20,60 16,07 43,46 16,63 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

4.2.1.2 Macronutrientes nas folhas de milho 
 

Na tabela 8, pode-se observar que a maior dose de farinha de chifre aplicada 

propiciou aumento do teor de nitrogênio, fósforo e enxofre nas folhas de milho. Na 

ausência de aplicação de farinha de chifre foi obtido o menor teor de fósforo e enxofre 

nas folhas do referido cereal. 

As diferentes doses de farinha de chifre aplicada não influenciaram os teores de 

potássio, cálcio e magnésio em folhas de milho. 

Para Bull (1993), os teores críticos, nas folhas,  para a cultura do milho são: N 

(27,5 g. kg-1), P (1,9 g. kg-1), K(17,5 g. kg-1), Ca (2,3 g. kg-1), Mg(1,5 g. kg-1) e S (1,5 g. 

kg-1) para os macronutrientes; Ainda, para Raij et al. (1997), as faixas de teores 

adequados nas folhas para a cultura do milho são: N (27-35 g. kg-1), P(2-4 g. kg-1), 

K(17-35 g. kg-1), Ca (2,5-8,0 g. kg-1), Mg (1,5-5,0 g. kg-1) e S (1,5-3,0 g. kg-1). 

No presente trabalho constatou-se que para todas as doses de farinha de chifre 

aplicadas, o teor de nitrogênio foi inferior ao nível considerado crítico para a cultura. 

Para todos os outros nutrientes, os teores se encontravam dentro das faixas de teores 

adequados, conforme anteriormente mencionados. 
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Tabela 8 – Macronutrientes em folhas do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X doses de 
farinha de chifre 

 
Farinha de chifre  N P K Ca Mg S 
(kg/ha) (g.kg-1) 
0 16,01b 1,89b 19,84a 6,59a 2,90a 1,42b 
300 18,17b 2,19ab 24,85a 6,31a 2,62a 1,57ab 
1500 21,96a 2,39a 29,22a 5,65a 2,64a 1,87a 
CV% 12,97 16,18 46,87 11,24 20,13 17,10 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

4.2.1.3 Micronutrientes nas folhas de milho 
 

As diferentes doses de farinha de chifre aplicadas não influenciaram os teores de 

boro, cobre, ferro, manganês e zinco, em folhas de milho, conforme apresentado na 

tabela 9. Apesar disso pode-se observar a existência de uma tendência de aumento 

dos teores de manganês e zinco, com o aumento das doses de farinha de chifre 

aplicada, apesar dessas diferenças não apresentarem significância estatística. 

Para Bull (1993), os teores críticos de micronutrientes em folhas de milho são: 

B(15 mg. kg-1), Cu (6 mg. kg-1), Fe (50 mg. kg-1), Mn (42mg. kg-1) e Zn (15mg. kg-1). 

Todavia, para Raij et al. (1997) as faixas de teores adequados de micronutrientes em 

folhas de milho são: B(10-25 mg. kg-1), Cu (6-20 mg. kg-1), Fe (30-250 mg. kg-1), Mn 

(20-200mg. kg-1) e Zn (15-100mg. kg-1). Desta forma, pode-se constatar que todos os 

micronutrientes determinados no presente trabalho, se encontraram dentro das faixas 

de teores adequados. 

 
Tabela 9 – Micronutrientes em folhas do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X doses de 

farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  B Cu Fe Mn Zn 
(kg/ha) (mg.kg-1) 
0 10,80a 13,02a 145,86a 28,97a 56,68a 
300 8,03a 13,54a 111,53a 30,64a 60,30a 
1500 9,84a 16,73a 151,48a 42,41a 75,62a 
CV% 33,93 45,83 39,58 26,98 44,35 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.2.1.4 Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de 
fileiras por espiga 
 

Os resultados obtidos mostraram que as diferentes doses de farinha de chifre 

utilizadas não influenciaram o número de espigas por parcela bem como o número de 

fileiras por espiga, conforme evidencia a tabela 10. Todavia, a maior dose de farinha de 

chifre proporcionou o maior comprimento de espiga e a ausência de aplicação de 

farinha de chifre desse insumo resultou no menor comprimento de espigas. 

Os valores de número de fileiras por espiga foram inferiores aos encontrados por 

Tsumanuma (2004) o qual encontrou média de 16,17 fileiras por espiga em milho 

consorciado com diferentes espécies de braquiárias em Piracicaba-SP. 

Como o número de fileiras na espiga é confirmado entre a emissão da 6ª e 10ª 

folha (CASTRO, 2007), e também pela maior disponibilidade de nitrogênio e água 

nesse período, pode-se inferir que em função da solubilidade muito lenta da farinha de 

chifre e das condições de sequeiro, podem ter influenciado na obtenção de melhores 

resultados 

 
 
Tabela 10 – Número de espigas por parcela, comprimento de espigas (cm) e número de fileiras por 

espiga do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X doses de farinha de chifre 
 
Farinha de chifre 
(kg/ha) 

Espigas por 
parcela (nº) 

Comprimento da 
espiga (cm) 

Fileiras/espiga 
(nº) 

0 68,67ª 14,32b 13,80a 
300 70,33ª 15,45ab 13,76a 
1500 68,11ª 16,14a 13,79a 
CV% 10,45 5,87 4,47 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.2.1.5 Produtividade do milho 
 

As diferentes doses de farinha de chifre aplicada (0,300,1500kg/ha) não 

influenciaram a produtividade da variedade, nem o IAF da mesma, conforme se pode 

observar na tabela 11. Este resultado demonstra que a variedade não responde 

satisfatoriamente à aplicação de altas doses de nitrogênio, não sendo recomendada a 

sua fertilização com essas quantidades, pois o uso de quantidades elevadas desse 
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elemento contribui somente para aumentar o custo de produção influenciando na 

lucratividade do empreendimento.  

Pode-se observar uma tendência de aumento de produtividade por aumento das 

doses de farinha de chifre aplicada, porém sem diferença estatística significativa. Ainda, 

o IAF obtido também foi considerado abaixo do valor de IAF ideal. 

 
Tabela 11 – Produtividade e IAF do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X doses de 

farinha de chifre 
 
 Farinha de chifre  

(kg/ha) 
Produtividade 
(t/ha) 

IAF  

 0 3970,02 a 2,94a  
 300 4896,87 a 3,17a  
 1500 5017,70 a 3,41a  
 CV% 15,09 10,60  
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 
 

4.2.2 Interação Genótipo X Adubos verdes 

4.2.2.1 Nutrientes nos grãos de milho 
 

Na tabela 12 pode-se observar que o teor de nutrientes nos grãos de milho não 

foi influenciado pela presença ou ausência dos adubos verdes. Isso pode dever-se, em 

parte, ao fato de que a mineralização dos adubos verdes não tivesse ocorrido em 

tempo suficiente para que as plantas de milho os absorvessem e translocassem para 

seus grãos. Também pode-se concluir que a presença do feijão-de-porco junto à cultura 

do milho, não provoca competição por nutrientes de forma a afetar os teores de 

nutrientes nos grãos. 

Conclui-se também que o teor de proteína dos grãos do genótipo BRS4157 

apresentado, foi superior à média citada por Rostagno (2000), na presença ou ausência 

dos adubos verdes testados. Os teores de fósforo e potássio apresentaram-se dentro 

das médias citadas por esse mesmo autor.  
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Tabela 12 – Nutrientes e proteína em grãos do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X 
adubos verdes 

 
Adubo verde N P K Ca Proteína 
 (g.kg-1) % 
Feijão-de-porco 17,45a 2,44ª 2,92a 0,09a 10,91a 
Crotalaria juncea 16,80a 2,56ª 3,01a 0,06a 10,50a 
Sem adubo verde 17,06a 2,57ª 3,14a 0,06a 10,67a 
CV% 16,63 20,60 16,07 43,46 16,63 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.2.2.2 Macronutrientes nas folhas de milho 
 

Em função do estabelecimento do consórcio esperava-se a ocorrência de 

competição por nutrientes, entre as espécies associadas, a qual seria evidenciada por 

alterações nos teores de nutrientes em folhas. Todavia, no presente experimento, o teor 

de macronutrientes em folhas não foi influenciado pela presença ou ausência das 

espécies de adubos verdes, sugerindo que não ocorreu competição por nutrientes entre 

as espécies associadas (adubos verdes + milho), conforme evidenciado na tabela 13.  

Este fato pode dever-se estar relacionado às favoráveis condições edáficas 

reinantes durante o período do experimento, que podem ter contribuído para a 

minimização das relações de competição. 

Ainda, pode-se observar que para todas as doses de farinha de chifre aplicadas, 

o teor de nitrogênio foi inferior ao nível considerado crítico para a cultura. Para todos os 

outros nutrientes, os teores se encontraram dentro das faixas de teores adequados, 

conforme discutido em itens anteriores. 

 
 
Tabela 13 – Macronutrientes em folhas do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X adubos 

verdes 
 
Farinha de chifre  N P K Ca Mg S 
(kg/ha) (g.kg-1) 
Feijão-de-porco 18,22a 2,08a 20,32a 6,55a 2,78a 1,56a 
Crotalaria juncea 19,86a 2,31a 26,64a 5,90a 2,71a 1,76a 
Sem adubo verde 18,06a 2,07a 26,95a 6,10a 2,68a 1,55a 
CV% 12,97 16,18 46,87 11,24 20,13 17,10 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.2.2.3 Micronutrientes nas folhas de milho 
 

 

O teor de micronutrientes nas folhas de milho não foi influenciado pela presença 

ou ausência dos adubos verdes, sugerindo que não ocorreu competição significativa 

por nutrientes entre adubos verdes e o milho. 

Na tabela 14 evidencia-se que todos os micronutrientes se encontraram dentro 

das faixas de teores adequados, segundo recomendações básicas propostas por 

diversos pesquisadores. 

 

 
Tabela 14 – Micronutrientes em folhas do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X adubos 

verdes 
 
Adubo verde B Cu Fe Mn Zn 
 (mg.kg-1) 
Feijão-de-porco 8,21a 16,13a 145,34a 31,88a 71,31a 
Crotalaria juncea 9,66a 13,44a 136,43a 34,60a 59,97a 
Sem adubo verde 10,80a 13,72a 127,09a 35,54a 61,32a 
CV% 33,93 45,83 39,58 26,98 44,35 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 
 

4.2.2.4 Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de 
fileiras por espiga 
 

 

O número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de fileiras 

por espiga não foram influenciados pela presença ou ausência dos adubos verdes, 

conforme observado na tabela 15. 

Todavia, os valores de número de fileiras por espiga foram inferiores aos 

encontrados por Tsumanuma (2004) o qual obteve média de 16,17 fileiras por espiga 

em milho consorciado com diferentes espécies de braquiárias, em Piracicaba-SP. 
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Tabela 15 – Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de fileiras por espiga do 
genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X adubos verdes 

 

Adubo verde Espigas por parcela 
(nº) 

Comprimento da 
espiga (cm) 

Fileiras/espiga 
(nº) 

Feijão-de-porco 73,22ª 15,17a 13,50a 
Crotalaria juncea 65,56ª 15,35a 13,84a 
Sem adubo verde 68,33ª 15,40a 14,00a 
CV% 10,45 5,87 4,47 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.2.2.5 Produtividade do milho 
 

Na região de Piracicaba, constata-se déficit hídrico no inverno que impede a 

semeadura de adubos verdes nesta época, razão principal pela qual os adubos verdes 

devem ser semeados no verão e permanecer cobrindo o solo até à safra seguinte. Se 

os adubos verdes não forem semeados em consórcio com a cultura principal, deverão 

ocupar o terreno em cultivo solteiro, ao mesmo tempo em que se poderia cultivar uma 

espécie econômica, motivo pelo qual existe resistência por parte dos agricultores da 

região em utilizar-se da prática da adubação verde. Por este motivo é viável o uso de 

adubação verde em consórcio, desde que este sistema não afete o rendimento da 

cultura comercial, como ocorreu neste experimento. 

O consórcio com adubos verdes não influiu a produtividade do milho, conforme 

evidenciado na tabela 16, discordando dos resultados de Alvarenga (1995), o qual 

relatou aumento de produção desse cereal, em relação à monocultura. Os resultados 

relativos ao presente experimento discordam também de Skóra Neto (1993) e de 

Santos (2007) os quais relataram diminuição do rendimento de milho com utilização de 

adubos verdes concomitantes à semeadura desse cereal, quando comparados ao 

cultivo solteiro. Da mesma forma, Santos (2007) obteve uma produtividade de 

6199kg/ha de grãos de milho consorciado com feijão-de-porco e 8100kg/ha de grãos de 

milho cultivado em sistema singular. Assim, a semeadura de adubos verdes 

concomitante à semeadura do milho mostra-se como alternativa viável para adubação 

verde na região de Piracicaba-SP, uma vez que, no período de inverno, devido ao 

acentuado déficit hídrico, se torna praticamente impossível a semeadura e condução de 
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espécies de adubos verdes exclusivas após a colheita do milho. Este resultado sugere 

que, apesar da fixação de nitrogênio dos adubos verdes não ter influenciado 

positivamente na produção do milho, também não o fez de forma negativa, podendo 

assim supor que todos os outros benefícios da adubação verde foram conseguidos com 

este plantio concomitante. Segundo diversos autores, os efeitos benéficos sobre  a 

produtividade de milho, advindos da semeadura concomitante de adubos verdes, 

somente se mostram no segundo ano (HEINRICHS et al, 2002; FORMENTINI, 2007). 

No presente experimento, na ausência de adubos verdes obteve-se o maior 

índice de área foliar (IAF) de milho. No plantio consorciado com feijão-de-porco obteve-

se o menor IAF de milho. Esta observação pode estar relacionada à possibilidade do 

estabelecimento de competição por fatores básicos de produção, principalmente água. 

Ainda, ressalta-se que o IAF obtido em todos os tratamentos estudados estão 

abaixo do valor ideal para o milho, segundo Fancelli e Dourado Neto (2000), que seria 

entre 4,5 a 6,5. 

 
Tabela 16 – Produtividade e IAF do genótipo BRS4157 em relação à interação genótipo X adubos verdes 
 
 Adubo verde Produtividade (t/ha) IAF  
 Feijão-de-porco 4649,17a 2,94b  
 Crotalaria juncea 4512,99a 3,07ab  
 Sem adubo verde 4722,43a 3,51a  
 CV% 15,09 10,60  
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.3 Genótipo Pioneer 30P70 

4.3.1 Interação Genótipo X Doses de farinha de chifre 

4.3.1.1 Nutrientes nos grãos de milho 
 

As diferentes doses de farinha de chifre aplicadas não influenciaram 

significativamente o teor de nutrientes nos grãos produzidos, conforme evidenciado na 

tabela 17. No entanto, pode-se observar nítida tendência de aumento na concentração 

de proteína em grãos adubados com doses mais altas de nitrogênio, embora não 

significativo.  
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Ainda, constata-se também que o teor de proteína dos grãos do genótipo 30P70, 

se encontrou dentro da média brasileira citada por Rostagno (2000), para todas as 

doses de farinha de chifre aplicadas. Os teores de fósforo e potássio também se 

apresentaram dentro das médias propostas por esse mesmo autor.  

 
Tabela 17 - Nutrientes e proteína em grãos do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X doses 

de farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  N P K Ca Proteína 
(kg/ha) (g.kg-1) % 
0 12,99a 2,34a 3,46a 0,06a 8,12a 
300 12,89a 2,10a 2,95a 0,06a 8,06a 
1500 15,94a 2,39a 3,40a 0,06a 9,97a 
CV% 16,63 20,60 16,07 43,46 16,63 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.3.1.2 Macronutrientes nas folhas de milho 
 

A maior dose de farinha de chifre aplicada resultou no maior teor de nitrogênio e 

fósforo em folhas de milho. A ausência de aplicação de farinha de chifre, ou a aplicação 

desse insumo somente na semeadura, resultaram no menor teor de nitrogênio e fósforo 

nas folhas de milho. Contudo, os teores de potássio, cálcio, magnésio e enxofre não 

foram influenciados pelas doses de farinha de chifre aplicadas.  

Pode-se observar que para todas as doses de farinha de chifre aplicadas, o teor 

de nitrogênio foi inferior ao nível considerado crítico para as plantas de milho. O fósforo, 

na ausência de aplicação de farinha de chifre, encontrou-se abaixo da faixa de teores 

adequados. Para todos os outros nutrientes, os teores se encontravam dentro das 

faixas de teores adequadas. 

 
Tabela 18 - Macronutrientes em folhas do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X doses de 

farinha de chifre 
 

Farinha de chifre  N P K Ca Mg S 
(kg/ha) (g.kg-1) 
0 17,53b 1,76b 23,18a 5,39a 2,29a 1,42a 
300 19,09b 1,98b 32,81a 6,03a 2,00a 1,61a 
1500 23,46a 2,50a 34,06a 5,56a 2,00a 1,78a 
CV% 12,97 16,18 46,87 11,24 20,13 17,10 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.3.1.3 Micronutrientes nas folhas de milho 
 

Os teores de boro, cobre, ferro, manganês e zinco, em folhas de milho, não 

foram influenciados pelas doses de farinha de chifre aplicadas. Na tabela 19 pode-se 

observar que todos os micronutrientes se encontraram dentro das faixas de teores 

adequados. 

 
Tabela 19 - Micronutrientes em folhas do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X doses de 

farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  B Cu Fe Mn Zn 
(kg/ha) (mg.kg-1) 
0 10,22a 17,11a 125,96a 34,37a 57,80a 
300 11,77a 18,18a 127,46a 41,69a 67,03a 
1500 11,15a 16,99a 121,13a 43,93a 59,13a 
CV% 33,93 45,83 39,58 26,98 44,35 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

 

4.3.1.4 Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de 
fileiras por espiga 
 
 

Os parâmetros número de espigas por parcela, comprimento de espiga e número 

de fileiras por espiga, não foram influenciados pelas doses de farinha de chifre 

aplicadas. Ocorreu, no entanto, tendência de aumento no comprimento de espigas e 

número de espigas por parcela, com o aumento das doses de farinha de chifre 

aplicadas, embora esses resultados não apresentassem diferenças significativas. 

Os valores de número de fileiras por espiga foram inferiores aos encontrados por 

Tsumanuma (2004) o qual obteve média de 16,17 fileiras por espiga em milho 

consorciado com diferentes espécies de braquiárias em Piracicaba-SP. 
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Tabela 20 – Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de fileiras por espiga do 
genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X doses de farinha de chifre 

 
Farinha de chifre 
(kg/ha) 

Espigas por parcela 
(nº) 

Comprimento da 
espiga (cm) 

Fileiras/espiga 
(nº) 

0 87,33ª 15,77a 12,51a 
300 88,44ª 15,80a 12,64a 
1500 89,11ª 17,08a 12,58a 
CV% 10,45 5,87 4,47 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

 

4.3.1.5 Produtividade do milho e índice de área foliar (IAF) 
 

A maior dose de nitrogênio aumentou a produtividade do milho, concordando 

com Collier et al (2006) e a ausência de adubação resultou na menor produtividade, 

corroborando os resultados obtidos por Echer (2007). 

Pode-se observar que a maior dose de farinha de chifre aplicada promoveu a 

maior produtividade de milho, bem como maior IAF, sendo o valor do IAF foi 

considerado dentro da faixa ideal.  

A ausência de adubação nitrogenada resultou na menor produtividade e IAF do 

híbrido avaliado. Todavia, ambos os resultados de produtividade foram superiores à 

média nacional de produção de milho, bem como superiores à média de produtividade 

de milho do estado de São Paulo. Estes resultados evidenciam a viabilidade da 

produção de milho orgânico, utilizando genótipo híbrido, que pode favorecer 

significativamente a obtenção de produtividades satisfatórias e elevadas. 

No caso do milho, o IAF ótimo, quando considerada a produção de grãos, está 

entre 4 e 7, sendo 6 o valor mais freqüente (San Pietro et al., 1967; Gifford; Evans, 

1981; Sachulze; Caldwell, 1995; Stewart; Dwyer, 1999; Vieira Júnior, 1999; Pommel et 

al., 2002). Assim, fica evidente que nas menores doses de nitrogênio, o IAF obtido em 

plantas de milho foi inferior ao ideal para produção de grãos. 

 
 
 



 87

Tabela 21 – Produtividade e IAF do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X doses de farinha 
de chifre 

 

 Farinha de chifre  Produtividade  IAF  
 (kg/ha) (t/ha)   
 0 7128,81b 3,34b  
 300 7570,38ab 2,63ab  
 1500 8886,40a 4,03a  
 CV% 15,09 10,60  

Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.3.2 Interação Genótipo X Adubos verdes 

4.3.2.1 Nutrientes em grãos de milho 
 

A presença ou ausência dos adubos verdes não alterou os teores de nutrientes 

em grãos de milho, bem como pode-se observar que o teor de proteína dos grãos do 

genótipo 30P70, se encontrava dentro da média brasileira citada por Rostagno (2000), 

tanto na ausência como na presença dos adubos verdes. Da mesma forma, os teores 

de fósforo e potássio apresentaram-se dentro das médias propostas por esse mesmo 

autor.  

 
Tabela 22 - Nutrientes e proteína em grãos do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X adubos 

verdes 
 

Adubo verde N P K Ca Proteína 
 (g.kg-1) % 
Feijão-de-porco 14,23a 2,57a 3,49a 0,05a 8,90a 
Crotalaria juncea 13,44a 2,26a 3,18a 0,07a 8,40a 
Sem adubo verde 14,16a 2,01a 3,15a 0,06a 8,85a 
CV% 16,63 20,60 16,07 43,46 16,63 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.3.2.2 Macronutrientes nas folhas de milho 
 

A presença ou ausência dos adubos verdes não alterou os teores de 

macronutrientes em folhas de milho, sugerindo que não ocorreu competição por 

macronutrientes entre os adubos verdes e o milho consorciados. Contudo nota-se 
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tendência não significativa do consórcio com os adubos verdes testados, no incremento 

do teor de nitrogênio e fósforo nas folhas de milho. Também se observou outra 

tendência não significativa do consórcio com C. juncea, resultando no menor teor de 

potássio em folhas de milho. 

Ainda, verifica-se que na presença ou ausência dos adubos verdes, o teor de 

nitrogênio foi inferior ao nível considerado crítico para a cultura e o fósforo, na ausência 

de adubos verdes, encontrou-se abaixo da faixa de teores considerados adequados. 

Para todos os demais nutrientes, seus teores se encontraram dentro das faixas de 

teores adequados, conforme apresentado na tabela 23. 

 
Tabela 23 – Macronutrientes em folhas do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X adubos 

verdes 
 

Adubo verde N P K Ca Mg S 
 (g.kg-1) 
Feijão-de-porco 20,52a 2,15ª 30,04a 5,56a 2,03a 1,61a 
Crotalaria juncea 20,58a 2,24ª 25,45a 5,77a 2,11a 1,70a 
Sem adubo verde 18,98a 1,84ª 34,57a 5,66a 2,14a 1,49a 
CV% 12,97 16,18 46,87 11,24 20,13 17,10 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

4.3.2.3 Micronutrientes nas folhas do milho 
 

A presença ou ausência dos adubos verdes não alterou os teores de 

macronutrientes em folhas de milho, sugerindo que não ocorreu competição por 

micronutrientes entre os adubos verdes e o milho consorciados. Também, observou-se 

que todos os micronutrientes se encontraram dentro das faixas de teores adequados 

para a cultura do milho. 
Tabela 24 – Micronutrientes em folhas do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X adubos 

verdes 
 

Adubo verde B Cu Fe Mn Zn 
  (mg.kg-1) 
Feijão-de-porco 11,04a 15,33a 146,09a 36,48a 53,56a 
Crotalaria juncea 12,41a 20,63a 123,96a 45,00a 70,94a 
Sem adubo verde 9,69a 16,31a 104,50a 38,51a 59,47a 
CV% 33,93 45,83 39,58 26,98 44,35 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.3.2.4 Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de 
fileiras por espiga 
 

Os parâmetros relacionados ao número de espigas por parcela, comprimento de 

espigas e número de fileiras por espiga não foram influenciados pela presença ou 

ausência dos adubos verdes em consórcio, conforme evidenciado na tabela 25. 
Tabela 25 – Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de fileiras por espiga do 

genótipo 30P70 em relação à  interação genótipo X adubos verdes 
 
Adubo verde Espigas por parcela 

(nº) 
Comprimento da 
espiga (cm) 

Fileiras/espiga 
(nº) 

Feijão-de-porco 86,89a 16,32a 12,49a 
Crotalaria juncea 91,67a 16,20a 12,56a 
Sem adubo verde 86,33a 16,12a 12,69a 
CV% 10,45 5,87 4,47 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.3.2.5 Produtividade do milho 
Na tabela 26 pode-se constatar que a produtividade e o IAF do genótipo 30P70 

não foram alterados pela presença ou ausência dos adubos verdes em consórcio, 

assim como ocorrido com o genótipo BRS4157. No entanto, evidencia-se tendência do 

aumento da produtividade do milho, no consórcio com C. juncea, apesar desses 

resultados não apresentarem diferenças significativas. Essa tendência foi, 

provavelmente, relacionada ao aproveitamento da fitomassa resultante de seu corte, no 

início do ciclo do milho.  

 

 
Tabela 26 – Produtividade e IAF do genótipo 30P70 em relação à interação genótipo X adubos verdes 
 
 Adubo verde Produtividade  

(t/ha) 
IAF  

 Feijão-de-porco 7523,06a 3,58a  
 Crotalaria juncea 8533,37a 3,63a  
 Sem adubo verde 7529,17a 3,79a  
 CV% 15,09 10,60  
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 



 90

4.4 Interações envolvendo adubos verdes 

4.4.1 Feijão-de-porco 

4.4.1.1 Interação adubo verde X doses de farinha de chifre 

4.4.1.1.1 Nutrientes nos grãos de milho 
 

Pela tabela 27, notou-se que no consórcio com feijão-de-porco, as diferentes 

doses de farinha de chifre aplicadas não influenciaram os teores de macronutrientes 

nos grãos de milho, nem mesmo no teor de proteína dos mesmos. 

Ainda, o teor de proteína dos grãos de milho se encontrou dentro da média 

citada por Rostagno (2000), para todas as doses de farinha de chifre aplicadas. Os 

teores de fósforo e potássio apresentaram-se dentro das médias propostas por esse 

mesmo autor.  

 
 
Tabela 27 – Nutrientes e proteína em grãos do milho em relação à interação feijão-de-porco X doses de 

farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  N P K Ca Proteína 
(kg/ha) (g.kg-1) % 
0 17,55a 2,56a 3,23a 0,07a 10,97a 
300 13,86a 2,33a 3,06a 0,08a 8,66a 
1500 16,12a 2,62a 3,32a 0,07a 10,08a 
CV% 16,63 20,60 16,07 43,46 16,63 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.4.1.1.2 Macronutrientes nas folhas de milho 
 

A análise da tabela 28, evidencia que no consórcio com feijão-de-porco, as 

diferentes doses de farinha de chifre aplicadas não alteraram os teores de 

macronutrientes em folhas de milho, com exceção do nitrogênio. Assim, a maior dose 

de farinha de chifre aplicada apresentou diferença significativa em relação à ausência 

de aplicação desse mesmo insumo, sendo que na maior dose foi constatado o maior 

teor de nitrogênio em folhas de milho. 

Todas as doses de farinha de chifre aplicadas, no entanto, resultaram no teor de 

nitrogênio inferior ao nível considerado crítico para a cultura.  
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Para todos os outros nutrientes, os teores se encontraram dentro das faixas de 

teores adequados. 

 
Tabela 28 – Macronutrientes em folhas do milho em relação à interação feijão-de-porco X doses de 

farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  N P K Ca Mg S 
(kg/ha) (g.kg-1) 
0 17,43b 1,88a 18,57a 6,39a 2,60a 1,50a 
300 18,46ab 2,07a 21,46a 6,15a 2,20a 1,60a 
1500 22,21a 2,41a 35,49a 6,62a 2,42a 1,69a 
CV% 12,97 16,18 46,87 11,24 20,13 17,10 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.4.1.1.3 Micronutrientes nas folhas de milho 
 

No consórcio com feijão-de-porco, as diferentes doses de farinha de chifre 

aplicadas não alteraram os teores de micronutrientes nas folhas de milho e todos os 

micronutrientes se encontraram dentro das faixas de teores adequados (tabela 29). 

 
Tabela 29 – Micronutrientes em folhas do milho em relação à interação feijão-de-porco X doses de 

farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  B Cu Fe Mn Zn 
(kg/ha) (mg.kg-1) 
0 9,44a 14,50a 177,42a 31,53a 54,75a 
300 10,60a 12,62a 133,50a 29,67a 49,75a 
1500 8,83a 20,08a 126,23a 41,33a 82,80a 
CV% 33,93 45,83 39,58 26,98 44,35 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.4.1.1.4 Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de 
fileiras por espiga 
 

No consórcio com feijão-de-porco, as diferentes doses de nitrogênio não 

influenciaram significativamente o número de espigas por parcela, o comprimento de 

espigas e o número de fileiras por espiga. 
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Tabela 30 – Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de fileiras por espiga em 
relação à interação feijão-de-porco X doses de farinha de chifre 

 

Farinha de chifre (kg/ha) Espigas por 
parcela  
(nº) 

Comprimento 
da espiga 
(cm) 

Fileiras/espiga  
 
(nº) 

0 77,33ª 15,07a 13,03a 
300 83,83ª 15,60a 12,93a 
1500 79,00a 16,57a 13,02a 
CV% 10,45 5,87 4,47 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.4.1.1.5 Produtividade do milho 
 

No consórcio com feijão-de-porco, as diferentes doses de farinha de chifre 

aplicadas não influenciaram a produtividade do milho, nem tampouco o IAF do mesmo. 

As produtividades apresentadas são superiores à média nacional de produção de milho, 

demonstrando a viabilidade da adoção dessa espécie no consórcio, visto que não 

reduziu a produtividade do referido cereal (tabela 31).  

 
Tabela 31 – Produtividade e IAF do milho em relação à interação feijão-de-porco X doses de farinha de 

chifre 
 

 Farinha de chifre  
(kg/ha) 

Produtividade 
(t/ha) 

IAF  

 0 5292,71a 3,04a  
 300 6128,52a 3,13a  
 1500 6837,13a 3,61a  
 CV% 15,09 10,60  

Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.4.2 Crotalaria juncea 

4.4.2.1 Interação adubo verde X doses de farinha de chifre 

4.4.2.1.1 Nutrientes nos grãos de milho 
 

Os resultados apresentados na tabela 32, evidenciaram que o teor de proteína 

dos grãos de milho, em consórcio com C. juncea, se encontrou dentro da média 

brasileira citada por Rostagno (2000), para todas as doses de farinha de chifre 

aplicadas. Ainda, os teores de fósforo e potássio nos grãos do referido cereal, 

apresentaram-se dentro dos níveis citados por esse mesmo autor.  

Ainda, verificou-se que o consórcio de C. juncea com milho, independentemente 

das diferentes doses de farinha de chifre, não afetou os teores de macronutrientes e de 

proteína dos grãos de milho. 

 
 
Tabela 32 – Nutrientes e proteína em grãos de milho em relação à interação Crotalaria juncea X doses de 

farinha de chifre 
 

Farinha de chifre  N P K Ca Proteína 
(kg/ha) (g.kg-1) % 
0 14,14a 2,40a 3,15a 0,07a 8,84a 
300 14,68a 2,20a 2,77a 0,06a 9,18a 
1500 16,54a 2,64a 3,36a 0,06a 10,34a 
CV% 16,63 20,60 16,07 43,46 16,63 

Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 
 
 

4.4.2.1.2 Macronutrientes nas folhas de milho 
 

Os resultados obtidos demonstraram que apesar das doses de farinha de chifre 

aplicadas, o teor de nitrogênio foi inferior ao nível considerado crítico para a cultura. 

Para todos os outros nutrientes, os teores se encontraram dentro das faixas de teores 

considerados adequados. 

O uso das diferentes doses de farinha de chifre na cultura do milho consorciado 

com C. juncea não influenciou significativamente os teores de macronutrientes de seus 

grãos. Tal evidencia sugere que a farinha de chifre não apresenta disponibilidade 
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satisfatória adequada de nutrientes. Ainda, apesar do aumento do teor de nitrogênio 

nas folhas, resultante do uso de maior dose de farinha de chifre aplicada, não se 

evidenciou diferença significativa entre as doses do referido insumo. 
 
Tabela 33 – Macronutrientes em folhas de milho em relação à interação Crotalaria juncea X doses de 

farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  N P K Ca Mg S 
(kg/ha) (g.kg-1) 
0 18,18b 2,01a 22,49a 6,12a 2,70a 1,51a 
300 19,18ab 2,22a 30,09a 5,88a 2,48a 1,69a 
1500 23,31a 2,60a 25,55a 5,50a 2,05a 1,99a 
CV% 12,97 16,18 46,87 11,24 20,13 17,10 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.4.2.1.3 Micronutrientes nas folhas de milho 
 

Os resultados apresentados na tabela 34 evidenciaram que todos os 

micronutrientes se encontraram dentro das faixas de teores adequados para a cultura 

do milho.  

A aplicação das diferentes doses de farinha de chifre no milho consorciado com 

C. juncea não influenciou significativamente os teores de micronutrientes em seus 

grãos, sugerindo que não ocorreu maior ou menor taxa de absorção de nutrientes, 

devido ao emprego da maior dose de farinha de chifre. 

 
 
Tabela 34 – Micronutrientes em folhas de milho em relação à interação Crotalaria juncea X doses de 

farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  B Cu Fe Mn Zn 
(kg/ha) (mg.kg-1) 
0 9,86ª 17,10a 115,38a 34,85a 63,48a 
300 9,67ª 19,07a 107,18a 41,68a 75,58a 
1500 13,59ª 14,95a 168,02a 42,87a 57,30a 
CV% 33,93 45,83 39,58 26,98 44,35 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.4.2.1.4 Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de 
fileiras por espiga 
 

No consórcio com C. juncea o uso de diferentes doses de farinha de chifre não 

afetou, de forma significativa, o numero de espigas por parcela, o comprimento de 

espigas e o número de fileiras por espiga. 

 
Tabela 35 – Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de fileiras por espiga de 

milho em relação à interação Crotalaria juncea X doses de farinha de chifre 
 

Farinha de chifre 
 

(kg/ha) 

Espigas por parcela 
 

(nº) 

Comprimento 
da espiga 

(cm) 

Fileiras/espiga
 

(nº) 
0 77,67a 15,33a 13,17a 

300 79,50a 15,85a 13,27a 
1500 78,67a 16,15a 13,17a 
CV% 10,45 5,87 4,47 

Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.4.2.1.5 Produtividade do milho 
 

No consórcio com Crotalaria juncea, a aplicação das diferentes doses de farinha 

de chifre não afetou a produtividade nem o IAF do milho, independentemente da dose 

do insumo utilizado. Tal fato sugere que o adubo verde absorveu parte do nitrogênio 

fornecido pelo fertilizante. Desta forma, pode-se inferir que a consorciação de Crotalaria 

juncea com milho, mesmo com a  aplicação de elevadas doses de farinha de chifre, 

pode ser prejudicial ao referido cereal, contribuindo para a redução da sua 

produtividade. 

 
Tabela 36 – Produtividade e IAF de milho em relação à interação Crotalaria juncea X doses de farinha de 

chifre 
 

 Farinha de chifre 
(kg/ha) 

Produtividade 
(t/ha) 

IAF  

 0 6056,52a 3,15a  
 300 6759,63a 3,34a  
 1500 6753,38a 3,56a  
 CV% 15,09 10,60  

Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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4.4.3 Ausência de adubos verdes 

4.4.3.1 Interação adubo verde X doses de farinha de chifre 

4.4.3.1.1 Nutrientes em grãos de milho 
 

Na ausência de adubos verdes, observou-se que o teor de proteína dos grãos de 

milho, se encontrou dentro da média citada por Rostagno (2000), para todas as doses 

de farinha de chifre aplicadas. Da mesma maneira, os teores de fósforo e potássio 

apresentaram-se dentro das médias propostas por esse autor.  

 
Tabela 37 – Nutrientes e proteína em grãos de milho em relação à interação ausência de adubo verde X 

doses de farinha de chifre 
 
Farinha de chifre  N P K Ca Proteína 
(kg/ha) (g.kg-1) % 
0 14,96a 2,73a 3,87a 0,07a 9,35a 
300 14,07a 2,14a 2,81b 0,06a 8,80a 
1500 17,80a 2,01a 2,77b 0,05a 11,13a 
CV% 16,63 20,60 16,07 43,46 16,63 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.4.3.1.2 Macronutrientes nas folhas de milho 
 

Pode-se observar que para todas as doses de farinha de chifre aplicadas, o teor 

de nitrogênio foi inferior ao nível considerado crítico para a cultura, confirmando a 

solubilização lenta de nitrogênio determinada pelo uso desse insumo. 

O fósforo, na ausência de aplicação de farinha de chifre, encontrou-se abaixo da 

faixa de teores adequados. Este resultado pode indicar que, em comparação ao 

consórcio, os ácidos orgânicos produzidos pelas raízes dos adubos verdes foram 

responsáveis por maior solubilização do fósforo presente no insumo utilizado (e no 

solo), uma vez que na ausência destes e sob baixas doses de nitrogênio, ocorreu 

deficiência do nutriente mencionado nas folhas de milho. O mesmo fato ocorreu com os 

níveis de enxofre, os quais se encontravam dentro das faixas de teores adequados na 

presença dos adubos verdes, mas na ausência de adubação nitrogenada e de adubos 

verdes em consórcio, se encontrou abaixo dos níveis considerados críticos. Para todos 

os outros nutrientes, os teores se encontraram dentro das faixas de teores adequados.  
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Tabela 38 – Macronutrientes em folhas de milho em relação à interação ausência de adubo verde X 
doses de farinha de chifre 

 

Farinha de chifre  N P K Ca Mg S 
(kg/ha) (g.kg-1) 
0 14,70b 1,59b 23,46a 5,48a 2,48a 1,25b 
300 18,25ab 1,96ab 34,94a 6,48a 2,25a 1,49ab 
1500 22,61a 2,33a 33,88a 5,69a 2,50a 1,82a 
CV% 12,97 16,18 46,87 11,24 20,13 17,10 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

 

4.4.3.1.3 Micronutrientes nas folhas de milho 
 

Os resultados apresentados na tabela 39 demonstraram que todos os 

micronutrientes se encontraram dentro das faixas de teores adequados propostas por 

Raij et al. (1997). Na ausência de adubos verdes, em consórcio, os teores de 

micronutrientes nas folhas de milho não foram alterados pela utilização de diferentes 

doses de farinha de chifre. 

 
Tabela 39 – Micronutrientes em folhas de milho em relação à interação ausência de adubo verde X doses 

de farinha de chifre 
 

Farinha de chifre  B Cu Fe Mn Zn 
(kg/ha) (mg.kg-1) 
0 12,24a 13,60a 114,92a 28,62a 53,48a 
300 9,44a 15,90a 117,80a 37,15a 65,67a 
1500 9,05a 15,55a 114,64a 15,32a 62,03a 
CV% 33,93 45,83 39,58 26,98 44,35 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

4.4.3.1.4 Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de 
fileiras por espiga 

 

Na ausência de adubos verdes em consórcio com o milho, os parâmetros 

número de espigas por parcela e número de fileiras por espiga não foram alterados pelo 

emprego de diferentes doses de nitrogênio. Todavia, o comprimento de espigas foi 

maior para o tratamento onde se utilizou a maior dose de farinha de chifre e menor para 

o tratamento testemunha.  
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Estas mesmas diferenças significativas não foram observadas quando o milho foi 

consorciado com C. juncea ou com C. ensiformis sugerindo que o consórcio diminui o 

comprimento de espigas, na presença da maior dose de farinha de chifre, avaliando os 

dois genótipos de milho em conjunto. 

 
Tabela 40 – Número de espigas por parcela, comprimento de espigas e número de fileiras por espiga de 

milho em relação à interação ausência de adubo verde X doses de farinha de chifre 
 

Farinha de chifre  Espigas por parcela  Comprimento da 
espiga  

Fileiras/espiga  

(kg/ha) (nº) (cm) (nº) 
0 79,00a 14,73b 13,27a 
300 74,83ª 15,43ab 13,40a 
1500 78,17ª 17,12a 13,37a 
CV% 10,45 5,87 4,47 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

 

 

4.4.3.1.5 Produtividade 
 
 

Na ausência de adubos verdes, verificou-se o aumento da produtividade e do 

IAF, com o aumento das doses de farinha de chifre aplicadas, sendo que a maior dose 

do referido fertilizante, proporcionou os maiores valores dos parâmetros em questão.  

Comparando estes resultados com o cultivo em consórcio, onde não se verificou 

diferença de produtividade do milho, com o aumento das doses de farinha de chifre, 

pode-se inferir que na ausência de adubação nitrogenada e na presença do consórcio, 

o nitrogênio possivelmente fixado pelo adubo verde, não é suficiente para promover o 

ganho de produtividade de referido cereal. No entanto, quando da aplicação de doses 

elevadas de farinha de chifre, a ausência do consórcio é benéfica pois todo o aporte de 

nitrogênio fica à disposição do milho, favorecendo a obtenção de maiores 

produtividades. 
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Tabela 41 – Produtividade e IAF de milho em relação à interação ausência de adubo verde X doses de 
farinha de chifre 

 
 Farinha de chifre 

(kg/ha) 
Produtividade 
(t/ha) 

IAF  

 0 5299,02b 3,23b  
 300 5812,74ab 3,73ab  
 1500 7265,65a 3,99a  
 CV% 15,09 10,60  
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 

 

4.5 Parâmetros avaliados em Crotalaria juncea 

4.5.1 Interação C. juncea X BRS 4157 X Doses de farinha de chifre 
 

Os resultados referentes à interação demonstraram para o genótipo BRS4157, 

em consórcio com C. juncea, que a aplicação de diferentes doses de farinha de chifre, 

não acarretou diferença significativa sobre os parâmetros massa fresca, massa seca e 

nitrogênio fixado pela C. juncea.  

O nitrogênio incorporado ao sistema pela fixação biológica de nitrogênio, apesar 

de não ter influenciado a produtividade do milho, mostrou-se interessante do ponto de 

vista da sustentabilidade do sistema, pois se constituiu em nitrogênio fixado sem a 

necessidade do uso de fontes não-renováveis, em curto espaço de tempo. 

 
Tabela 42 – Massa fresca, massa seca e nitrogênio fixado pela Crotalaria juncea em relação à interação 

Crotalaria juncea X genótipo BRS4157 X doses de farinha de chifre 
 
 Farinha de chifre  

(kg/ha) 
Massa fresca  
(t/ha) 

Massa seca  
(t/ha) 

Nitrogênio fixado  
(t/ha) 

 0 9,90a 1,48a 42,80a 
 300 10,77a 1,59a 46,07a 
 1500 7,68a 1,17a 34,00a 
 CV% 24,11 22,58 22,65 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.5.2 Interação Crotalaria juncea X 30P70 X Doses de farinha de chifre 
 

Dos resultados referentes à análise interativa, verificou-se que para o genótipo 

30P70, em consórcio com C. juncea, a aplicação de diferentes doses de farinha de 



 100

chifre, não acarretou diferença significativa sobre os parâmetros massa fresca, massa 

seca e nitrogênio fixado pela C. juncea.  

 
Tabela 43 – Massa fresca, massa seca e nitrogênio fixado por Crotalaria juncea em relação à interação 

Crotalaria juncea X genótipo 30P70 X doses de farinha de chifre 
 
 Farinha de chifre  

(kg/ha) 
Massa fresca  
(t/ha) 

Massa seca  
(t/ha) 

N fixado  
(t/ha) 

 0 8,01ª 1,38a 40,00a 
 300 6,24ª 1,09a 31,73a 
 1500 7,30ª 1,29a 37,30a 
 CV% 24,11 22,58 22,65 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 

4.6 Parâmetros avaliados em Canavalia ensiformis 

4.6.1 Interação Canavalia ensiformis X BRS 4157 X Doses de farinha de chifre 
 

Na tabela 44 pode-se verificar que para o genótipo BRS4157, em consórcio com 

C. ensiformis, a aplicação de diferentes doses de farinha de chifre não evidenciou 

diferença significativa sobre os parâmetros massa fresca e massa seca de C. 

ensiformis, ao final do experimento. 

 
 
Tabela 44 – Massa fresca e massa seca da Canavalia ensiformis em relação à interação Canavalia 

ensiformis X genótipo BRS4157 X doses de farinha de chifre 
 
 Farinha de chifre  

(kg/ha) 
Massa fresca 
(kg/ha) 

Massa seca  
(kg/ha) 

 0 9470ª 2352a 
 300 8938ª 2074a 
 1500 4313ª 1325a 
 CV% 27,06 24,13 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
 
 

4.6.2 Interação Canavalia ensiformis X 30P70 X Doses de farinha de chifre 
 

Os resultados observados na tabela 45, evidenciaram que para o genótipo 

30P70, em consórcio com C. ensiformis, a aplicação de diferentes doses de farinha de 
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chifre não mostrou diferença significativa sobre os parâmetros massa fresca e massa 

seca de C. ensiformis, ao final do experimento. 

Os valores mensurados para massa seca de C. ensiformis evidenciaram 

tendência, embora não significativa, de que menores doses de farinha de chifre e, 

portanto, menores doses de nitrogênio, podem proporcionar incrementos na massa 

seca de feijão-de-porco. Esta tendência pode estar relacionada ao efeito das maiores 

doses de farinha de chifre em proporcionarem maior crescimento das plantas de milho, 

sombreando o feijão-de-porco (competição por luz). 

 
Tabela 45 – Massa fresca e massa seca de Canavalia ensiformis em relação à interação Canavalia 

ensiformis X genótipo 30P70 X doses de farinha de chifre 
 
 Farinha de chifre  

(kg/ha) 
Massa fresca  
(kg/ha) 

Massa seca  
(kg/ha) 

 0 11210a 2726a 
 300 14395a 3434a 
 1500 8450a 2042a 
 CV% 27,06 24,13 
Médias seguidas de mesmas letras, não diferem entre si pelo teste de Tukey (P > 0,05). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A avaliação conjunta dos resultados gerados pelo presente experimento 

evidenciou a viabilidade técnica da produção de milho em sistema orgânico de 

produção, propiciando a obtenção de produtividade aproximada de 9000 kg por hectare, 

mediante o uso do genótipo híbrido Pioneer 30P70. 

 Da mesma forma, verifica-se que o emprego do consórcio de milho com feijão-

de-porco (Canavalia ensiformis) e Crotalária comum (Crotalaria juncea), apesar de não 

ter propiciado o ganho de produtividade do mencionado cereal, constitui-se em prática 

agrícola de suma importância, objetivando a elevação dos níveis de sustentabilidade do 

sistema de produção. 

 Neste contexto, a consorciação utilizada no presente experimento garantiu a 

redução da população de plantas invasoras, em comparação às parcelas apresentando 

milho exclusivo. Tal fato pode contribuir significativamente para a economia de capinas 

e de custos extras. 

 Além disso, o emprego de adubos verdes consorciados ao milho melhorou 

efetivamente o aproveitamento da farinha de chifre, favorecendo a disponibilização dos 

nutrientes contidos nesse insumo, principalmente nitrogênio. 

 Da mesma forma, as espécies de adubos verdes consorciados ao milho também 

favoreceram o uso racional do solo e da água, bem como contribuíram para a menor 

incidência de insetos-pragas e patógenos, pela ampliação da biodiversidade do 

sistema. 

 Quanto à farinha de chifre, confirmou-se sua viabilidade técnica como fonte de 

nitrogênio para a cultura do milho em sistemas orgânicos, apesar de ter sido constatado 

solubilidade demasiadamente lenta, visto que, mesmo em doses elevadas (1500 kg por 

hectare) não se conseguiu a elevação dos teores de nitrogênio, nas folhas de milho, até 

níveis recomendados para a espécie. 

 Finalmente, cumpre ressaltar que a variedade BRS 4157 (“Sol-da-manhã”) 

mostrou-se muito pouco responsiva e produtiva, devendo ser apenas recomendada 

para sistemas orgânicos de produção apresentando baixo nível tecnológico. 
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 A agricultura orgânica, como qualquer outra atividade econômica, necessita de 

produtividades satisfatórias e compensadoras, sem contudo, comprometer a qualidade 

do produto gerado e a preservação do ambiente. 

 O híbrido Pioneer 30F70 demonstrou excelente adaptação ao sistema orgânico 

proporcionando incremento de produção superior a 58,9% em comparação à 

produtividade obtida pela variedade “Sol-da-manhã”. 

 Contudo, a continuidade de estudos dessa natureza se mostra relevante, 

visando a geração de conhecimentos e subsídios, com o objetivo de consolidar e 

viabilizar, técnica e econômica, o estabelecimento de sistemas orgânicos de produção. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Os resultados gerados no presente experimento permitem concluir que: 

a) O híbrido Pioneer 30F70 é mais produtivo e apropriado para sistemas orgânicos 

de produção com o uso de fontes de nitrogênio. 

b) A variedade “Sol-da-manhã” não responde satisfatoriamente ao emprego de 

doses crescentes de nitrogênio, representadas pelo uso de farinha de chifre. 

c) A farinha de chifre não contribui de forma imediata para a elevação dos teores de 

nitrogênio nas plantas de milho, até os níveis considerados adequados para a 

espécie. 

d) Sistemas consorciados de milho com crotalária (Crotalaria juncea) ou feijão-de-

porco (Canavalia ensiformis) não afetam a produtividade do mencionado cereal. 

e) As espécies de adubos verdes avaliadas não contribuem significativamente para 

o aporte de nitrogênio às plantas de milho a elas associadas, durante o ciclo vital 

do referido cereal. 
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