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RESUMO 

 
 

 
O milho é uma gramínea explorada desde os primórdios da agricultura, no qual 
os primeiros registros do cultivo de milho datam de cerca de 7.300 anos em 
pequenas ilhas próximas ao litoral mexicano. Este fato aliado a variedade da 
utilização do milho, torna-o uma das espécies agrícolas de maior importância 
mundial. O milho, devido ao seu potencial produtivo, composição química e valor 
nutritivo, aliado à sua multiplicidade de uso e aplicações, quer na alimentação 
humana, quer na alimentação animal, tem relevante papel socioeconômico. 
Sendo assim o objetivo do trabalho foi avaliar o aumento da produtividade da 
cultura do milho em sucessão a cultura da soja pela adubação nitrogenada. A 
indicação da adubação nitrogenada na cultura do milho se fundamenta no 
conteúdo de matéria orgânica no solo. O milho é uma cultura que retira grandes 
quantidades de nitrogênio (N) e usualmente necessita do uso de adubação 
nitrogenada em cobertura para complementar a quantidade tirada pelo solo, 
quando se deseja produtividades elevadas. A adubação nitrogenada interfere 
positivamente na produtividade de grãos da cultura do milho, como também 
aumenta o índice de área foliar, massa de 1.000 grãos, altura de plantas, 
rendimento de biomassa e índice de colheita. Manejar N é necessário para 
implantar os sistemas de produção que proporcionem proteção e qualidade à 
estrutura do solo. Os fatores que auxiliam para o aumento na produtividade, com 
a elevação das doses de nitrogênio, são representados pelo acréscimo no 
número de espigas e aumento no peso das espigas.  
 

 

Palavras-chave:  Manejo do solo; História do milho; Micronutrientes; 

Análise do Solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RAMOS, Hariane. Adubação Nitrogenada na Cultura do Milho. 2017. 27. 
Trabalho de Conclusão de Curso Agronomia – Faculdade de Ciências Agrárias 
e Exatas de Primavera do Leste, Primavera do Leste, 2017 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 
 

Corn is a grassland exploited since the earliest days of agriculture, in which the 
earliest records of maize cultivation date back to about 7,300 years on small 
islands near the Mexican coast. This fact, together with the variety of corn 
utilization, makes it one of the most important agricultural species in the world. 
The Corn, due to its productive potential, chemical composition and nutritional 
value, coupled with its multiplicity of use and applications, both in human food 
and in animal feed, has a relevant socioeconomic role. Therefore, the objective 
of this work was to evaluate the increase of maize crop productivity in 
succession to soybean cultivation by nitrogen fertilization. The indication of the 
nitrogen fertilization in the maize crop is based on the organic matter content in 
the soil. The Corn is a crop that extracts large amounts of nitrogen (N) and 
usually requires the use of nitrogen fertilization in the cover to complement the 
amount taken by the soil, when high yields are desired. The Nitrogen fertilization 
interferes positively with maize grain yield, as well as leaf area index, 1,000 
grain mass, plant height, biomass yield and harvest index. Managing N is 
necessary to deploy production systems that provide protection and quality to 
the soil structure. The factors that aid in the increase in productivity, with the 
elevation of the nitrogen doses, are represented by the increase in the number 
of spikes and increase in the weight of the spikes. 
 

 

 

Key words:  Soil Management; History of Corn; Micronutrients; Soil 
Analysis. 
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INTRODUÇÃO 

 
O milho (Zea mays) é uma cultura de grande importância mundial, cultura que 

apresentou maior crescimento no seu potencial produtivo na segunda metade do 

século XX afirmando ganhos em produtividade de 1,0% a 1,5% por ano, nas diferentes 

regiões do mundo. O aumento do desenvolvimento da cultura do milho tem sido 

atribuído às modificações nas práticas culturais, tais como melhor controle de pragas, 

doenças e plantas invasoras, maior utilização de fertilizantes nitrogenados, aumento 

na densidade de plantas (SANGOI, 2012) e redução do espaçamento entre linhas 

(ARGENTA et al., 2002). 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, com participação média em 

torno de 5% na oferta mundial deste produto. Sua safra é superada pelos Estados 

Unidos, primeiro produtor mundial, cuja participação é de quase 40%, e pela da China, 

cuja produção está em torno de 20% da oferta mundial de milho (DUETE, 2009). 

A produtividade média do milho, no Brasil está em crescimento e atinge próximo 

de 81,9 sacas de milho por hectares. Com tecnologia adequada à produção por área 

pode ser duplicada facilmente. Basta que se passe a utilizar maior densidade de 

plantio, adubações adequadas e variedades selecionadas, o que poderá ser 

conseguido com estímulos à produção. Em economia, o intermediário se apresenta 

como uma parte essencial do processo competitivo, exercendo a função de procurar 

mercado e nessa tarefa pode executá-la com eficiência. Antecipando-se a uma venda, 

transportando estoques de mercadorias de uma praça a outra ou através do tempo, 

fica implicado nos riscos de comercialização, aliviando a carga do produto. 

As diferenças de clima, solo, topografia exigem modos diferentes de tratar uma 

cultura em diferentes zonas. A partir de sementes selecionadas geneticamente, temos 

que considerar a aplicação correta dos fertilizantes, defensivo segundo as 

características de fertilidade do solo, diferentes pragas, doenças e ervas daninha que 

infestam as diversas áreas produtoras. 

Sendo assim este trabalho justifica-se em demonstrar o aumento da produtividade 

da cultura do milho em sucessão a soja utilizando a adubação nitrogenada. 

Dentre os diversos nutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento das 

plantas, destaca-se o nitrogênio pelas suas funções relevantes na produção e síntese 

de aminoácidos. Apresenta-se, também em quantidades insuficientes na quase 

totalidade de nossos solos, estando predominantemente ligado aos compostos 
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orgânicos (98% do total). O nitrogênio (N) é o nutriente que regularmente afeta o 

rendimento de grãos do milho. 

Diante destas tendências torna-se necessário reavaliar as recomendações de 

práticas de manejo para a cultura, com especial atenção às exigências nutricionais, 

devido, principalmente, ao alto custo de produção.  

O nitrogênio (N) é um dos nutrientes que mais limitam o crescimento das plantas 

nos trópicos. Portanto, o uso de adubos verdes, capazes de realizar a fixação biológica 

de nitrogênio (FBN) eficientemente, pode representar contribuições consideráveis na 

viabilidade econômica e sustentabilidade dos sistemas de produção (BODDEY   et al., 

2007), por reduzir a necessidade da aplicação de N sintético. 

A adição de materiais orgânicos é fundamental à qualidade do solo, 

caracterizando-se pela liberação gradativa de nutrientes, que reduz processos como 

lixiviação, fixação e volatilização, embora dependa essencialmente da taxa de 

decomposição, controlada pela temperatura, umidade, textura e mineralogia do solo, 

além da composição química do material orgânico utilizado (ZECH et al., 2007). 

Sendo assim este trabalho justifica-se em um estudo para demonstrar o aumento 

da produtividade da cultura do milho safrinha em sucessão a soja utilizando a 

adubação nitrogenada. 

Dentre os diversos nutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento das 

plantas, destaca-se o nitrogênio pelas suas funções relevantes na produção e síntese 

de aminoácidos. Apresenta-se, também em quantidades insuficientes na quase 

totalidade de nossos solos, estando predominantemente ligado aos compostos 

orgânicos (98% do total). O nitrogênio (N) é o nutriente que regularmente afeta o 

rendimento de grãos do milho. 

Portanto, o problema da pesquisa determinará o aumento da produtividade da 

cultura do milho com a adubação nitrogenada? 

O objetivo geral foi avaliar o aumento da produtividade da cultura do milho em 

sucessão a soja com adubação nitrogenada. E os objetivos específicos foram 

demonstrar as doses de adubação nitrogenada na cultura do milho por cobertura, 

bem como a fonte e dose de nitrogênio e as condições do solo e o clima adequado 

para os sistemas de cultivo da cultura do milho. 



 

 

 

15 

O trabalho desenvolvido seguiu as normas de uma revisão bibliográfica com a 

busca de autores que apontem a teoria. Foi desenvolvido a partir de material já 

elaborado, constituído de livros e artigos científicos.  

Foram realizadas pesquisas bibliográficas nas bases de dados da Scielo, 

Lilacs, Bireme e Medline no qual foram consultados artigos originais e de revisão e no 

qual estes artigos mostraram os caminhos dos educadores para uma prática 

pedagógica mais atraente, mais eficaz permitindo uma melhor compreensão dos 

conteúdos.  

Quanto aos temas da pesquisa, foram utilizadas fontes bibliográficas das áreas 

da Agronomia, Cultura do Milho, Adubação Nitrogenada, Equilíbrio de nutrientes. Para 

a seleção as fontes, foram consideradas como critério de inclusão as bibliografias que 

abordadas em temas como: cultivares de milho, rotação de culturas, cultura outono-

inverno. Posteriormente, realizou-se uma análise desses dados de forma a iniciar a 

sua inclusão nos resultados da pesquisa.  
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1 A HISTÓRIA E ORIGEM DO MILHO 

 

Os primeiros registros do cultivo de milho datam cerca de 7.300 anos e foram feitos 

em pequenas ilhas próximas ao litoral mexicano. Sendo uma espécie alógama e 

originada do México, América Central ou Sudoeste dos Estados Unidos. Logo depois 

do descobrimento da América, foi levado para a Europa, onde passou a ser plantado 

em escala comercial e espalhou-se desde a latitude de 58º norte (União Soviética) até 

40º sul (Argentina) (MENDONÇA, 2013). 

Após o descobrimento das Américas verificou-se que a cultura do milho 

apresentava grande importância socioeconômica. Além de ser o principal alimento 

para a civilização ele também é um cereal que apresenta maior capacidade de 

produção. Na América do Sul apresentam-se registros de que milho foi cultivado a 

mais de 40 séculos, isso devido ao encontro de grânulos de amido no sitio 

arqueológico de Waynuna, no sul do Peru (PICOLLI JUNIOR, 2011).  

No Brasil, o milho já era cultivado pelos índios antes da chegada dos portugueses. 

Sobretudo os índios guaranis tinham no cereal o principal ingrediente de sua dieta. 

Com a chegada dos portugueses, há pouco mais de 500 anos, o consumo aumentou 

e novos produtos à base de milho incorporaram-se aos hábitos alimentares dos 

brasileiros. Muito provavelmente, com as grandes navegações que se tornaram 

comuns no século XVI e com o início da colonização do continente americano, o milho 

se expandiu para outras partes do mundo (EMBRAPA, 2009). 

O nome do cereal, de origem caribenha, significa "o sustento da vida". Vários 

povos indígenas reverenciam o milho em rituais artísticos e religiosos. Dificilmente se 

encontra um alimento que tenha tantas utilidades e seja presença tão constante no 

dia-a-dia de grande parte da população mundial. O milho apresenta uma grande 

variabilidade, existindo atualmente cerca de 250 espécies. Com um aumento 

significativo na segunda metade do século X houve uma grande evolução com 

desenvolvimento de variedades e híbridos (PICOLLI JUNIOR, 2011).  

O milho foi levado para a Espanha, Portugal, França e Itália, onde era a princípio 

cultivado em jardins como planta exótica e ornamental. Uma vez reconhecido seu 

valor alimentar passou a ser cultivado como planta econômica e difundiu-se para a 

Europa, para Ásia e norte da África e hoje praticamente é cultivado no mundo todo, 

exceto em regiões que apresentam limitações climáticas (GIANESINI, 2014).  
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Estima-se que mais de 90% da produção mundial são destinados à fabricação de 

ração animal, de óleos vegetais e de outros produtos industrializados, como glicose, 

amido, etc., sendo o uso direto na alimentação humana bastante reduzido. Mesmo 

nos países em desenvolvimento, nos quais o milho representa ainda um componente 

essencial da dieta, mais de 60% da produção destinam-se a rações para frangos, 

porcos e ruminantes. O milho permanece como base da alimentação unicamente na 

Mesoamérica, região de origem do grão. Encontra também uma difusão ampla na 

América do Sul, na qual a planta teve uma grande expansão na época pré-colombiana, 

considerada uma área de domesticação secundária. Fora da região de origem, 

apenas alguns países em desenvolvimento na África e no Sudeste asiático ainda 

utilizam o milho como base na alimentação. Nestas áreas o milho foi introduzido pelos 

portugueses, junto com a mandioca, ainda no século 16 (BARGHINI, 2009).  

Com o período de colonização do continente americano e as grandes 

navegações, o alimento ganhou o mundo e se tornou um dos primeiros itens de cultura 

mundial, perdendo apenas para o trigo e o arroz (BARROS, 2014). 

Os cultivares de milho são plantas armazenadoras de energia, de uma semente 

que pesa pouco mais de 0,3g irá surgir uma planta, geralmente com mais de 2,0m de 

altura, dentro de um espeço de tempo de aproximadamente 9 semanas. Nos meses 

seguintes essa planta produz cerca de 600 a 1000 sementes (MAGALHÃES et al., 

1995). 

O milho é produzido em quase todo o território brasileiro, nas mais diferentes 

regiões e com os mais diferentes sistemas de produção. Portanto, analisando a 

produção brasileira de milho por zonas macro agroecológicas verifica-se que 80% da 

produção nacional se concentra em 13 das 92 zonas determinadas como macro 

agroecológicas que representam 20 milhões de toneladas de milho produzidas em 

quase 10 milhões de hectares (SANTANA, 2006). 

 

1.1 BOTÂNICA DO MILHO 

 

 De acordo com a classificação botânica, o milho é uma monocotiledônea, 

pertencente à família Poaceae, Subfamília Panicoidae, gênero Zea e espécie Zea 

mays L. (SILOTO 2002). 
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 É uma planta que apresenta um caule não lenhoso ou semi lenhoso que 

possuem inflorescências diferentes, que completa seu ciclo em quatro a cincos meses 

com características de uma planta anual (PONS; BRESOLIN, 2011).  

O milho, é uma planta fotossinteticamente eficiente (C4) porque a fixação e 

redução de CO2, se dá com auxílio de ácidos orgânicos de quatro átomos de carbono, 

numa sequência de reações que precedem o ciclo de Calvim, no qual favorece a 

adaptação aos diversos ambientes. A planta de milho é dividida morfologicamente em 

duas partes principais, uma localizada abaixo da superfície do solo, constituída pelo 

sistema radicular, e outra área formada por caule, folhas, pendão e espiga (BORÉM 

et al., 2015). 

É uma planta herbácea, monoica, portanto possuem os dois sexos na mesma 

planta em inflorescências diferentes, completa seu ciclo em quatro a cinco meses 

caracterizando uma planta anual (PONS & BRESOLIN, 1981).  

Para os botânicos a semente de milho se classifica como cariopse, uma 

semente presa ao pericarpo em toda a extensão e ainda uma camada chamada de 

aleurona, o endosperma; unindo este ao embrião está o escutelo (BEWLEY; BLACK, 

1994; apud McDONALD et al., 2004).  No embrião destaca-se a colioptile, a plúmula 

e a radícula. O embrião nada mais é do que a planta em miniatura, pois já possui 

primórdios de todos os órgãos da planta desenvolvida. O embrião absorve água com 

maior velocidade e de forma contínua, em razão do alongamento e da divisão celular. 

O endosperma, por outro lado, reidrata a uma velocidade intermediária (BEWLEY & 

BLACK, 1994; McDONALD et al., 2004). 

No início da germinação, a parte do embrião correspondente à radícula 

desenvolve-se em uma raiz, rompendo as camadas externas da semente, aprofunda-

se no solo em sentido vertical. Em seguida surgem as raízes secundárias que se 

ramificam intensamente e a raiz primária se desintegra, posteriormente há o 

aparecimento das raízes adventícias que partindo dos primeiros nós do colmo 

orientam-se no sentindo de atingir o solo (VIEIRA, 2013). 

O milho é uma planta das mais armazenadoras de energia, sendo assim em 

condições normais, o grão do milho germina em 5 a 6 dias, em temperatura que varia 

de 25 graus a 30 graus. A profundidade máxima na qual uma planta de milho pode 

emergir do solo e determinada pelo potencial máximo de alongamento da radícula 

(MAGALHÃES et al., 1995). 
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As raízes representam um importante componente funcional e estrutural da 

planta.  Os tipos de raízes presente no milho, elas podem se dividir em: primárias e 

seminais, adventícias e de suporte (MAGALHÃES et al., 1995). 

A planta de milho é dividida morfologicamente em duas partes principais, uma 

localizada abaixo da superfície do solo, constituída pelo sistema radicular, e outra área 

formada por caule, folhas, pendão e espiga (BORÉM et al., 2015). 

Para a instalação da cultura de milho, as regiões devem apresentar uma 

distribuição de chuva de 250mm a 5000mm anuais. O clima mais favorável é aquele 

que apresenta verões quentes e úmidos durante o ciclo da cultura de milho (GOMES, 

2005). 

Segundo Borém (2015) a fisiologia da produção do milho: 
 
 

[...] portanto, as correlações entre elementos fisiológicos, 
climatológicos, fitogenéticos, entomológicos, fitopatológicos e fitotécnicos, com 
o desenvolvimento da planta, o ciclo da cultura de milho foi dividido em 11 
estádios distintos de desenvolvimento. Estádios de crescimento e 
desenvolvimento desde o aparecimento dos pendões à avaliação do número de 
folhas plenamente expandidas ou desdobradas (BORÉM, 2015, p.263). 

 
 

O milho, devido ao seu potencial produtivo, composição química e valor nutritivo, 

aliado à sua multiplicidade de uso e aplicações, quer na alimentação humana, quer 

na alimentação animal, tem relevante papel socioeconômico; bem como se constitui 

em indispensável matéria-prima impulsionadora de diversificados complexos 

agroindustriais (CRUZ et al., 2009). 

 

1.2 MANEJO DO SOLO NAS CULTURAS DO MILHO 

 

Em termos gerais, o solo é constituído por fases sólida, liquida, gasosa e biológica. 

No qual a fase sólida é formada por colóides minerais (argilas, óxidos de ferro e 

alumínio) e orgânicos (ácidos húmicos e fúlvicos) responsáveis pelos fenômenos de 

capacidade de troca de cátions (CTC) e ânions (CTA), com grande implicação no 

manejo de corretivos e fertilizantes.  

Sabe-se que o solo, quando passa a ser cultivado, pode sofrer degradação em 

seus atributos físicos, químicos e biológicos, de tal maneira que suas características 

iniciais não são mais mantidas.  
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  Sendo assim Yamada (2010) explica que: 

 

O planejamento de sistemas eficientes de produção, incluindo o programa de 
nutrição e adubação, deve ser baseado no conhecimento das exigências 
nutricionais (quantidades, relações e marcha de absorção de nutrientes) e 
climáticas da planta (soma térmica, temperaturas-referencia, fases críticas de 
estresse hídrico e térmico), no grau de interferência de estresse bióticos e nas 
limitações do ambiente de produção. Por outro lado, a definição do tipo e 
momento das ações de manejo (ou intervenção) deverá ser fundamentada no 
conhecimento efetivo da fisiologia da planta (YAMADA, 2010, p.30) 

   
 

As variações de balanço de energia e condições climáticas do local de 

produção ou região, determinadas, principalmente, pela latitude e altitude, aliadas à 

instabilidade do ano agrícola, conferem a recomendação da adubação (semeadura e 

cobertura), quando baseada apenas em intervalo de dias transcorridos após 

semeadura (YAMADA, 2010). 

A degradação do solo se dá pela redução dos teores de matéria orgânica, 

desestruturação do solo e sua compactação. Esta degradação dificulta os resultados 

de produção e que pode deixá-lo infértil ou com baixas concentrações de nutrientes, 

dificultando ou inviabilizando a prática da agricultura (KLUTHCOUSKI, 2000). 

No novo conceito de sistema agrícola produtivo, a fertilidade do solo assume 

uma abrangência maior que a habitual, expressada apenas nos parâmetros de acidez, 

disponibilidade de nutrientes e teor de matéria orgânica. Os padrões físicos, como 

armazenamento e conservação de água, armazenamento e difusão do calor e 

permeabilidade ao ar e à água, passam a ter importância na avaliação da fertilidade 

do solo. Portanto, o emprego efetivo do sistema de plantio direto, em função de suas 

vantagens básicas, mostra-se muito mais importante e eficiente para as regiões 

tropicais e subtropicais aproveitadas com a agricultura (FANCELLI; FAVARIN, 2009). 

No Cerrado, como nas demais regiões de verões quente e úmido, a 

mineralização da matéria orgânica é bastante rápida, por causa da elevada 

temperatura e umidade do solo, durante boa parte do ano (SANCHEZ; LOGAN, 2012). 

Essa característica dificulta a adequada reposição de nutrientes nos sistemas 

convencionais de manejo dos solos e das culturas. 

A continuação de cultivos distintos contribui para manter o equilíbrio dos 

nutrientes no solo e aumentar a sua fertilidade, além de permitir melhor utilização dos 

insumos agrícolas. A adição regular de resíduos de adubos verdes aos vários solos 
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dos trópicos, nos quais a matéria orgânica apresenta-se entre 2% e 3%, praticamente 

inativa; contribui para a conservação do solo e da água, promovendo, principalmente, 

a melhoria da estrutura que favorece a aeração e a infiltração de água no solo, 

possibilitando maior penetração do sistema radicular (GOMES, 2000). 

Na planta do milho, recém germinada, quando apresenta cerca de 15 cm de 

altura, o caule já se encontra completamente formado, possuindo todas as folhas, os 

primórdios da inflorescência feminina que se constituirá na espiga, localizada na axila 

das folhas e também primórdios da inflorescência masculina (flecha ou pendão), 

situada no ápice do caule (AITA, 2001). 

O rendimento da cultura de milho depende dos materiais genéticos 

selecionados e perfeitamente adaptados a condições ambientais diferentes; das 

condições de luz, temperatura, umidade e fertilidade do solo; das fórmulas de 

adubação usadas e do controle de plantas invasoras, pragas e doenças (BARBOSA, 

1986).  

Nas condições brasileiras, a cultura do milho apresenta ciclo variável entre 110 

e 180 dias da semeadura a colheita, em função da caracterização dos genótipos em 

superprecoce, precoce e tardio (FANCELLI & DOURADO NETO, 2000).  

O milho por ser planta de origem tropical, exige durante seu ciclo vegetativo, 

calor e água para se desenvolver e produzir satisfatoriamente, proporcionando assim 

rendimentos compensadores.  

A temperatura é fator limitante para a cultura do milho, no qual regiões com 

temperatura onde média diária no verão é abaixo de 19,5ºC ou a média da noite cai 

abaixo de 12,8ºC, o milho não tem condições de produzir. O período de florescimento 

e maturação é acelerado em temperaturas médias diárias de 26ºC e retardado abaixo 

de 15,5ºC (MAGALHÃES, 2001).  

Quanto ao regime pluviométrico, regiões onde a precipitação varia de 250mm 

até 5000mm anuais possibilitam a instalação da cultura de milho. Admite-se que no 

mínimo de 200mm de precipitação, durante o verão, é indispensável para a produção 

sem irrigação. O clima mais favorável à cultura é aquele que apresenta verões quente 

se úmidos durante o ciclo vegetativo, acompanhado de invernos secos o que facilita 

a colheita e o armazenamento. Diante dos problemas térmicos e hídricos 

determinados para a cultura de milho, determinar-se as épocas mais adequadas ao 
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cultivo agrícola com menores probabilidades de riscos climáticos, como seca, geada 

e chuva excessiva nos períodos fenológicos críticos (GOMES, 1995). 

Assim, o conhecimento da influência efetiva dos fatores que determinam o 

desempenho da planta, poderá contribuir de forma decisiva para a minimização de 

estresses de natureza diversa. Ainda, tal fato favorecerá a predição ou previsão da 

duração das etapas de desenvolvimento da planta, bem como a coincidência dessas 

etapas com condições desfavoráveis de oferta dos fatores de produção (BARROS, 

2014). 

O milho, devido ao seu potencial produtivo, composição química e valor 

nutritivo, aliado à sua multiplicidade de uso e aplicações, quer na alimentação 

humana, quer na alimentação animal, tem relevante papel socioeconômico; bem como 

se constitui em indispensável matéria-prima impulsionadora de diversificados 

complexos agroindustriais 
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2 FERTILIDADE DO SOLO PARA O CULTIVO DO MILHO 

 

A produção de uma cultura é condicionada pela ação de vários fatores e pode 

ser apreciada diretamente ou por meio de seu efeito conjunto, as práticas de manejo 

são inovações introduzidas pelo homem no seu desejo de aumentar as colheitas e de 

cultivar as mais diversas culturas. Vários sistemas de manejo têm sido estudados 

visando à manutenção da fertilidade do solo, ao controle da erosão e à redução do 

custo das operações, para proporcionar maior renda, com o objetivo de uma 

agricultura estável (BERTONI, 1995). 

Para o aumento do cultivo do milho no Brasil, a análise do solo é o início de uma 

série de fatores que influem na produtividade da cultura e na indicação para a 

adubação (VIEIRA, 2007).  

O solo consiste numa mistura de materiais minerais e orgânicos e que servem 

de ambiente para o crescimento das plantas. Diversos elementos químicos são 

indispensáveis à vida vegetal, portanto, sem eles as plantas não conseguem 

completar o seu ciclo de vida (KEENEY, 1982). 

Após essa análise, iniciam-se as rotações de culturas em um mesmo terreno, no 

qual a escolha dessas culturas deverão entrar numa rotação levando em conta as 

condições do solo, a topografia, o clima e a procura do mercado. Os principais 

objetivos dessas rotações consistem em melhor organização da distribuição das 

culturas na propriedade agrícola, economia do trabalho, auxilio no controle das ervas 

daninhas e insetos, ajuda na manutenção da matéria orgânica do solo e do nitrogênio 

(BERTONI, 1995). 

As plantas obtêm os nutrientes de que necessitam por meio da absorção pelas 

raízes dos elementos existentes na solução do solo. Ao desenvolver o sistema 

radicular encontra os nutrientes que podem ser absorvidos pelo processo de 

interceptação radicular. Finalmente, por causa da absorção de nutrientes, cria-se um 

gradiente de concentração na solução do solo perto das superfícies das raízes, 

havendo teores mais baixos na região próxima e teores mais altos na região mais 

distantes delas, ocasionando o movimento por difusão dos nutrientes da superfície do 

solo para as raízes (WIETHOLTER, 2007). 

A faixa de pH em que a maioria dos nutrientes se encontram disponíveis para 

as plantas na solução do solo está por volta de 5,5 e 6,5. Considerando-se que a 
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maioria dos solos brasileiros apresentam acidez média a alta, sendo a correção desta, 

ou seja, a calagem, um fator decisivo para promover o equilíbrio na disponibilidade de 

todos os nutrientes (MALAVOLTA, 2006). 

O solo é um recurso natural notável, com propriedades e atributos que lhe 

permitem sustentar desde micro-organismos até organismos superiores, com 

destaque para os vegetais. De maneira preliminar pode-se visualizar o solo como uma 

matéria desagregada, uma massa porosa, localizada na interface entre litosfera, 

atmosfera e biosfera (MALAVOLTA, 2006). 

Em sua formação, o solo existe naquele que lhe deu origem: a matéria orgânica. 

Produto de reação da fotossíntese, a matéria orgânica incorpora ao solo nitrogênio e 

carbono, elementos químicos não existentes no material de origem. Por essa razão, 

a matéria orgânica do solo também pode ser vista como energia acumulada, já que 

resulta da fotossíntese (VAN RAIJ, 2011).  

A matéria orgânica, também denominada fração orgânica, ou húmus, material 

estranho as rochas, tem origem no processo da fotossíntese, realizado por vegetais 

clorofilados, que transformam gás carbônico, oxigênio, hidrogênio e nutrientes 

minerais em compostos orgânicos (AITA, 2001)  

Dois importantes elementos químicos, não existentes no material de origem, 

carbono e nitrogênio, são incorporados à matéria orgânica, na forma de compostos 

orgânicos, ao longo de tempo de desenvolvimento do solo. O desenvolvimento 

gradativo de vegetais e outros organismos, durante o processo de transformação de 

rochas em solos, permite o acúmulo progressivo de matéria orgânica (VAN RAIJ, 

2011) 

Em condições de solos sob vegetação natural, o teor de matéria orgânica no 

solo representa um estágio de equilíbrio entre as adições de matéria orgânica pelo 

sistema biológico ali atuantes, representado pela cobertura vegetal e sua fauna, e as 

perdas por decomposição (BRUNINI, 2001). 

A estrutura do solo, ou a formação de agregados, é o principal fator que influi 

no aumento da porosidade, importante atributo do solo, favorecendo o livre fluxo da 

agua e do ar. Assim, para manter o solo em condições de alta produtividade, é 

importante manter a estrutura em condições adequadas. Isso se consegue com o 

manejo adequado de restos culturais ou a adição de matéria orgânica, visando 

preservar a matéria orgânica do solo, o controle da erosão, que tende a remover do 
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solo as partículas mais finas e mais ricas em argila e matéria orgânica, ou seja, 

aquelas fundamentais para a agregação. Evitar ou reduzir o revolvimento do solo, para 

diminuir a oxidação da matéria orgânica, bem como tomar providencias para minimizar 

a compactação do solo com maquinas também são outras medidas valiosas 

(SANTOS, 2012). 

Os elementos considerados essenciais para o solo e para a planta são 

classificados em macronutrientes como: carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Já os elementos classificados como 

micronutrientes são: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco 

(VAN RAIJ, 2011).  

Carbono, oxigênio e hidrogênio estão contidos em plantas e tem origem na água 

e no ar, constituindo em torno de 95% do peso seco das plantas. Os demais elementos 

essenciais, em geral, têm origem no solo e são denominados de nutrientes minerais 

(WIETHOLTER, 2007). 

Para Malavolta (2006) são considerados macronutrientes primários os 

elementos nitrogênio (N), fósforo (P2O5) e potássio (K2O) por serem requeridos em 

grandes quantidades, assim como os macronutrientes secundários; cálcio (Ca), 

magnésio (Mg) e enxofre (S). Já os micronutrientes são aqueles elementos requeridos 

pelas plantas em pequenas quantidades, são eles: boro (B), cloro (Cl), cobre (Cu), 

ferro (Fe), manganês (Mn), molibdênio (Mo) e zinco (Zn), estes fazem parte das 

enzimas e têm função reguladora e acrescenta três micronutrientes à lista dos 

essenciais; o cobalto (Co), o níquel (Ni) e o selênio (Se) (PIMENTEL, 2002). 

Dentre os macros nutrientes, o nitrogênio é extremamente móvel na forma de 

nitrato e movimenta-se por fluxo de massa. Já para o fósforo, que interage fortemente 

com a fase sólida, a difusão é o mecanismo mais importante. O potássio movimenta-

se tanto por difusão quanto por fluxo da massa, havendo, nos solos com baixas de 

capacidade de troca de cátions, predominância de fluxo de massa. Este último 

mecanismo é o responsável ainda pela movimentação de cálcio, magnésio e enxofre 

(CRUZ et al, 2008). 

Van Raij descreve que tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes são 

importantes para as culturas: 

 

Os micronutrientes são mais difíceis de estudar em solos, em 
decorrência das pequenas quantidades ali contidas. Sendo 
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assim essas pequenas quantidades exigidas pelas culturas, e 
a deficiência dos micronutrientes, são as últimas que aparecem 
em solos cultivados originalmente férteis. Todavia, a remoção 
pelas culturas reduz os teores de micronutrientes no solo, e em 
adição a isso, produtividades crescentes das culturas aceleram 
essa remoção. (VAN RAIJ, p128, 2011). 

 

A aplicação de micronutrientes, tem como objetivo a correção de deficiências 

nutricionais e pode ser feita de três modos: diretamente no solo junto com a adubação 

convencional (BARBOSA, 1983), em aplicação foliar (BELOW, 2012) e via tratamento 

de sementes (ARGENTA  et al., 2010).  

Os solos do Cerrado apresentam pouca concentração de micronutrientes desde 

o primeiro cultivo, portanto faz se necessário a utilização desses elementos para o 

início do manejo (SILVA et al., 2006).  Cada nutriente apresenta sua melhoria para o 

manejo do solo, sendo o boro (B) está normalmente na solução do solo, na faixa de 

pH 7,0 no qual os solos são cultivados, como uma molécula não dissociada de ácido 

bórico (H3BO4). Sabe-se que o B está diretamente ligado ao metabolismo das plantas, 

ligada à estrutura primaria da parede celular e ao funcionamento das membranas 

celulares, bem como a sua participação na síntese de RNA (SAGOI et al., 2002).  

Embora não sendo nutriente para a planta, o Co é essencial para a fixação 

biológica de N2. Também participa na síntese de cobamida, atuando no transporte de 

O2 e no desenvolvimento de células da bactéria fixadora de N2. A deficiência de Co 

causa clorose total seguida de necrose nas folhas velhas, devido a deficiência de N, 

e o seu excesso diminui a absorção de ferro (VAN RAIJ, 2011). 

O Cobre (Cu) atua como ativador de enzimas que participam do transporte 

eletrônico terminal da respiração e da fotossíntese. A deficiência de Cu causa a 

redução da planta por encurtamento e as folhas mais novas assumem cor acinzentada 

(GOMES et al., 2000). 

O Fe participa das funções enzimáticas catalisadas pela catalase, peroxidase e 

nitrogenase. A falta de Fe diminui a fixação de N2. Na deficiência de Fe há menos 

RNS e menor taxa de síntese de proteínas. Setenta e cinco por cento do Fe encontra-

se nos cloroplastos e, na sua ausência ocorre clorose das folhas jovens, pela 

diminuição de cloroplastos e do teor de clorofila (MALAVOLTA, 1980). 

A disponibilidade de manganês (Mn) para a plantas é altamente dependente do 

pH do solo, fazendo com que o aumento do pH pela calagem (esta aumenta o pH do 

solo e fornece nutrientes ao solo como Ca (cálcio) diminua o teor disponível deste 
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nutriente. O Mn atua como ativador de enzimas, participa da fotólise da agua no 

fotossistema II e da formação da clorofila (VAN RAIJ, 2011). 

O molibdênio (Mo) caracteriza-se por ser mais necessário para a fixação biológica 

do N2, do que propriamente para o metabolismo da planta. Malavolta (1980), descreve 

alguns efeitos decorrentes da adubação com Mo, aumento na velocidade do 

crescimento vegetativo, no tamanho do grão, número de sementes, teor de proteína 

e na fixação do N2. 

O zinco (Zn) atua na ativação de enzimas como a sintetase de triptofano, 

desidrognase e anidrase carbônica. A soja é sensível à deficiência de Zn, tal 

deficiência pode causar encurtamento dos internódios, com produção de folhas 

menores e lanceoladas (VAN RAIJ, 2011). 

O clro (Cl) atua na fotólise da agua e no transporte de elétrons, participa das 

reações da fotossíntese e sempre aparece em maior proporção na soja, o que deve 

ser consequência do uso de cloreto de potássio na adubação.  Para Sagoi e 

colaboradores, a toxicidade causada pelo Cl é muito mais comum do que a deficiência, 

causando sintomas conhecidos como “queima foliar da soja”. 

Dentre os diversos nutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento 

das plantas, destaca-se o nitrogênio, pelas suas funções relevantes na produção e 

síntese de aminoácidos. Apresenta-se, também em quantidades insuficientes na 

quase totalidade de nossos solos, estando predominantemente ligado aos compostos 

orgânicos (98% do total). Como componente essencial da proteína, se faz presente 

nos resíduos de plantas, de animais e dos micro-organismos (VAN RAIJ, 2011). 
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3 ADUBAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DO MILHO 

 

Dentre os diversos nutrientes essenciais ao desenvolvimento e crescimento 

das plantas, destaca-se o nitrogênio, pelas suas funções relevantes na produção e 

síntese de aminoácidos. O nitrogênio se destaca por ser o mais importante na 

composição dos sistemas vivos, sendo o elemento que as plantas necessitam em 

maior quantidade (DARTORA, 2012). 

 

Para Vargas o nitrogênio se classifica:  

 
O nitrogênio existe na natureza como nitrogênio molecular (N2), íons de nitrato (NO3), 
amônia (NH+ 3) ou incorporado em compostos orgânicos nitrogenados. O principal 
mecanismo que reduz o nitrogênio molecular à amônia, abrindo caminho para sintetizar 
os compostos orgânicos nitrogenados, é a atividade das bactérias fixadoras de 
nitrogênio, ou seja, aquelas que adquiriram, durante sua evolução, a capacidade de 
sintetizar a nitrogenase: conjunto enzimático composto de duas proteínas diferentes, a 
dinitrogenase ou Mo-Fe proteína e dinitrogenase-redutase (chamada Feproteína). 
(VARGAS, HUNGRIA, 1997, p.40-41). 

 

De uma forma mais especifica, além do nitrogênio os aminoácidos nas plantas 

têm funções de servir como precursores da clorofila, poliamidas importantes no início 

de multiplicação celular, formação de lignina que dará origem aos tecidos lenhosos e 

do ácido indol acético, auxina natural (regulador do crescimento de plantas). Servem 

de reserva de nitrogênio orgânico, regulam o equilíbrio de água, têm forte efeito 

antistress e antisenecência, agem na formação das paredes celulares e têm papel 

importante no metabolismo de hormônios e induzem o mecanismo de resistência a 

vírus (PRIYACHEM, 2015).  

O nitrogênio apresenta-se em quantidades insuficientes na quase totalidade de 

nossos solos, estando predominantemente ligado aos compostos orgânicos (98% do 

total). Como componente essencial da proteína, se faz presente nos resíduos de 

plantas, de animais e dos micro-organismos (VAN RAIJ, 2011). 

Na natureza, a atmosfera é que define a direção e a magnitude dos processos 

de transpiração e evaporação, portanto, o manejo eficiente de lavouras, objetivando 

alta produtividade, exige a visão sistêmica ou holística do sistema agrícola. 

Para Yamada (2007), a disponibilidade de nutrientes está relacionada, 

principalmente, com a disponibilidade de agua, oxigênio e com pH do sistema, pois 

todos os nutrientes minerais se movimentam no solo em solução, de um ponto 
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qualquer até a rizosfera, seja por difusão ou por fluxo de massa. A capacidade de 

água disponível, associada à distribuição de água advinda da chuva ou irrigação, é 

um fator de produção utilizado para determinar se a demanda da planta pode ser 

atingida. 

 

O milho, comparativamente a potra espécies cultivadas, tem experimentado 
avanços significativos nas mais diversas áreas do conhecimento agronômico, 
principalmente naquele referente à ecologia, fisiologia e nutrição, propiciando 
melhor compreensão de suas relações com o ambiente de produção. Tais 
interações mostram-se fundamentais para o exercício da previsão do 
desempenho da planta e da manifestação de seu potencial produtivo, quando 
submetida a estímulos e ações negativas advindas da ação de agentes 
bióticos e abióticos no sistema produtivo. (YAMADA, 2007, p.456). 

 

 

A cultura do milho estabelecida em semeadura direta em continuação a 

gramíneas, geralmente, apresenta deficiência inicial de nitrogênio (N). Destaca-se o 

manejo da adubação nitrogenada, pois o nitrogênio (N) é o nutriente que regularmente 

afeta o rendimento de grãos do milho, desde que os demais nutrientes se encontrem 

em quantidades adequadas (ARGENTA et al.,2002). 

A indicação da adubação nitrogenada na cultura do milho se fundamenta no 

conteúdo de matéria orgânica no solo. O milho é uma cultura que retira grandes 

quantidades de nitrogênio (N) e usualmente necessita do uso de adubação 

nitrogenada em cobertura para complementar a quantidade tirada pelo solo, quando 

se deseja produtividades elevadas (BELOW, 2002). 

Na cultura de milho, a recomendação atual de adubação nitrogenada refere-se 

ao fornecimento de 25 a 50 kg há-1  desse elemento por ocasião da semeadura ou em 

pré-semeadura. A demanda por N e a atividade das raízes aumentam com o aumento 

da temperatura, e por esta razão o melhor desempenho inicial de plantas de milho 

cultivadas em regiões e épocas quentes e úmidas tem sido obtidos com o uso de 40 

a 50 kg ha -1 de N na semeadura (FANCELLI, 2000). 

A adubação de cobertura do milho deverá ser iniciada quando as plantas 

apresentarem 3 a 4 folhas plenamente expandidas e finalizadas por ocasião da 

emissão da 7ª folha. O parcelamento do N frequentemente não é necessário, se a 

quantidade for inferior a 150kg ha-1 de N e o solo apresentar teor de argila superior a 

35%.  Trabalhos realizados por Uhart e Andrade (1995) na Argentina, foi determinado 

que o milho remobilizou entre 28 a 100 kg ha-1 do N absorvido nos estádios iniciais, 
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representando 18% a 42 % do N presente na biomassa (planta), 15 dias após a 

floração. 

De acordo com Malavolta (2006) a principal tecnologia usada para aumentar a 

produtividade e a lucratividade das culturas é a adubação, favorecendo o processo de 

crescimento, floração e frutificação. 

Dentre os minerais essenciais o nitrogênio (N) é o nutriente exigido em maior 

quantidade e o que mais influencia a produtividade do milho, classificado como macro 

nutriente primário torna-se essencial para os processos fisiológicos das plantas, como 

fotossíntese, respiração, desenvolvimento e atividades das raízes, absorção de outros 

nutrientes, proteínas, aminoácidos e todos os compostos importantes para o 

metabolismo da planta (SEVERINO, 2006). 

Devido às dificuldades de recomendação de N com base na análise de solo, a 

quantidade deste nutriente tem sido estudada e recomendada regionalmente com 

base na curva de calibração, considerando-se o tipo e manejo do solo e na 

produtividade esperada e, em algumas situações, nos teores foliares do elemento. 

O manejo do N em sistemas agrícolas deve considerar os elevados riscos 

ambientais, uma vez que este nutriente está sujeito a perdas por erosão, lixiviação, 

desnitrificação e volatilização.  Stanford (1973) apud  Keeney (1982) definem o manejo 

ideal da adubação nitrogenada como sendo aquele que permite satisfazer a 

necessidade da cultura com o mínimo de risco ambiental.  Para tanto, é importante 

que a quantidade de N por aplicar nas culturas seja a mais exata possível, 

minimizando tanto os excessos, que prejudicam a qualidade ambiental e oneram o 

produtor, quanto aos déficits, que comprometem o rendimento projetado. 

Dentre os sistemas de cultivo, o sistema de plantio direto (SPD) se consolidou 

como uma tecnologia de conservação largamente aceita entre os agricultores, 

estando este fundamentado no movimento mínimo do solo, na manutenção de 

palhada sobre o solo, no controle químico de plantas daninhas e na necessidade de 

sucessão e de rotação de culturas (EMBRAPA, 2009), onde o milho entra como uma 

ótima opção de cultivo. 

Para Silva et al., (2005) utilizando o Sistema de Plantio Direto (SPD), atribuíram 

que a máxima produtividade de milho foi alcançada com a dose de 166 kg ha-1 de N. 

Silva et al. (2005), apresentaram o melhor resultado quando a aplicação de N em 

milho sob SPD foi com a incorporação do fertilizante no plantio e uma cobertura aos 
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15 dias após a emergência. Em outro experimento, a máxima eficiência técnica foi 

alcançada com doses entre 144 e 174 kg ha-1 de N (SILVA et al., 2006). 

Veloso et al., (2006), em condições de irrigação, observaram que a máxima 

produtividade de grãos de milho (10,5 mg ha-1) foi obtida com a dose de 180 kg ha-1 

de N. No entanto, Araújo et al. (2004) alcançaram a maior produtividade de grãos de 

milho, 11,2 Mg ha-1, com a dose de 240 kg ha-1 de N, e Bastos et al. (2008), em 

condições similares, no estado do Piauí, observaram efeito linear quando aplicaram 

doses crescentes de N na cultura do milho cultivado em SPD, obtendo-se 

produtividade de grãos de 7,7 mg ha-1 com 180 kg ha-1 de N.  

A adubação nitrogenada interfere positivamente na produtividade de grãos da 

cultura do milho, como também aumenta o índice de área foliar, massa de 1.000 grãos, 

altura de plantas, rendimento de biomassa e índice de colheita (UHART, 1995 e 

DUETE et al., 2009).    

Os fatores que auxiliam para o aumento na produtividade, com a elevação das 

doses de nitrogênio, são representados pelo acréscimo no número de espigas e 

aumento no peso das espigas. 

Para Sangoi et al. (2012), as informações para melhorar e indicar a adubação 

nitrogenada em sistemas de plantio direto incluem: (a) estimativa do potencial de 

mineralização do N do solo; (b) contribuição da cultura de cobertura antecedente 

(quantidade de N mineralizada ou imobilizada); (c) requerimento de N pela cultura 

econômica, para atingir um rendimento projetado; (d) expectativa da eficiência de 

recuperação do N disponível das diferentes fontes (solo, cultura de cobertura e 

fertilizante mineral); (e) histórico de cultivos anteriores da área. Sendo assim têm-se 

sido mostrados em trabalhos que, em geral, 70 a 90% dos experimentos com milho 

executados em campo no Brasil responderam à aplicação de nitrogênio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

A recomendação da adubação nitrogenada na cultura do milho deve ser 

precisa, para incorporar novos resultados de pesquisa. Pode se dizer que um dos 

aspectos mais importantes no manejo da adubação nitrogenada na cultura do milho 

refere-se à época de aplicação e à necessidade de seu parcelamento.  Essa tem sido 

a sugestão tradicional para as épocas de aplicação de N e que tem apresentado maior 

eficiência agronômica, podendo ser recomendada para todas as situações, 

independente das condições de solo e clima.  

Manejar N é necessário para implantar os sistemas de produção que 

proporcionem proteção e qualidade à estrutura do solo, visando melhor manejo da 

matéria orgânica e aumento da capacidade de armazenamento de agua, permitindo, 

assim, maior crescimento das raízes em profundidade. 

Pretende-se adaptá-la a situações em que outras fontes de N são utilizadas, 

tais como: culturas de cobertura de verão intercalares ao milho e adubação orgânica.  

O tempo de utilização de culturas de cobertura e do sistema plantio direto (efeito 

residual) deverá ser considerado futuramente, visando à redução na dose de 

adubação mineral recomendada. 
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