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RESUMO 

 

PELOSI, A. P. Mineralização do nitrogênio da palhada de Pennisetum glaucum 

dessecado com herbicidas e produtividade do milho cultivado em sucessão. 2013. 52 f. 

Dissertação (Mestrado em Agronomia: Produção Vegetal)–Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.
1
 

 
Nas últimas décadas, um dos principais focos da pesquisa com N tem sido sua 

dinâmica em sistema de semeadura direta (SPD). No entanto, poucos são os estudos que 

avaliaram o efeito da utilização de herbicidas em SPD, o que pode influenciar os processos 

relacionados ao ciclo do nitrogênio e como consequência a produtividade das culturas. 

Neste contexto, objetivou-se com este trabalho estimar no campo as taxas de mineralização 

do N da palha de milheto após a dessecação com os herbicidas glyphosate, glufosinato de 

amônio e paraquat; e medir a produtividade e o teor de N do milho cultivado em sucessão.  

O delineamento utilizado foi de blocos casualizados (DBC), em esquema de parcela 

subdividida no tempo, com oito repetições. Os tratamentos alocados nas parcelas foram 1) 

Testemunha – milho cultivado em solo com palha de milheto sem aplicação de herbicida; 

2) Glyphosate  – milho cultivado em solo com palha de milheto dessecado com glyphosate; 

3) Glufosinato de amônio – milho cultivado em solo sob palha dessecada com glufosinato 

de amônio e 4) Paraquat  – milho cultivado em solo com palha de milheto dessecada com 

paraquat. Como sub-parcelas foram consideradas as datas de coleta de dados. O período de 

execução do experimento foi de dezembro de 2011 a julho de 2012, sendo plantado 

primeiro o milheto e, após um intervalo de 30 dias, o milho. Avaliou-se a massa seca do 

milheto remanescente no campo, o N-total da palha e do solo, o carbono da palha e o 

Carbono da Biomassa Microbiana do solo (C-BM). Foram avaliados, ainda, o teor de N 

nas folhas e grãos de milho, parâmetros referentes às espigas, a massa seca e a 

produtividade de grãos. Os resultados demonstraram que a aplicação de herbicidas reduz a 

mineralização da palhada de milheto e os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio 

reduzem a mineralização do nitrogênio contido na palha. A aplicação desses herbicidas no 

milheto não afeta a produtividade de grãos de milho, os parâmetros relacionados às espigas 

e o teor de N nos grãos e nas folhas; no entanto, reduz a quantidade de massa seca 

produzida pelo milho. 

 

Palavras-chave: decomposição; plantio direto; nitrogênio; plantas de cobertura. 

 

                                                
1 Orientador: Profª. Drª. Virgínia Damin. EA-UFG. 



ABSTRACT 

 
PELOSI, A. P. Nitrogen mineralization from Pennisetum glaucum straw desiccated 

with herbicides and yield of corn cultivated in succession. 2013. 52 f. Dissertation 

(Master in Agronomy: Crops)–Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2013.
1
 

 

In recent decades, a major focus of research with N has been its dynamic on 

no-tillage system (NT). However, few studies evaluated the effects of herbicides use on 

NT, that can influence the processes related to the nitrogen cycle and consequently the 

crop yields. In this context, the aim of this study was in the field estimate rates of N 

mineralization from millet straw after desiccation with glyphosate, glufosinate ammonium 

or paraquat and measure productivity and N content of the crop in succession. The 

experimental scheme was a randomized block design (RBD) in a split-plot in time, with 

eight replicates. The treatments allocated in plots were 1) Control - corn growing on soil 

with millet straw without herbicide, 2) Glyphosate - corn growing on soil with millet straw 

desiccated with glyphosate; 3) Glufosinate - corn growing on soil with millet straw 

desiccated with glufosinate ammonium and 4) Paraquat - corn growing on soil with millet 

straw desiccated with paraquat. As sub-plots were considered the sampling dates. The 

duration of the experiment was from December 2011 to July 2012, the first being planted 

millet and, after an interval of 30 days, the corn. We evaluated the remaining dry mass of 

millet in the field, the total N of straw and soil carbon from both straw and Soil Microbial 

Biomass (BM-C). The total N of grain and leaves, the parameters relating to spike, the dry 

mass and grain field productivity  also were evaluated. The results demonstrated that the 

herbicides application decrease straw mineralization and glyphosate or glufosinate 

herbicides reduce the mineralization of N from straw. The application of these herbicides 

do not affect the grain productivity, parameters relating to spike, total N of grain and 

leaves; however the dry mass production from corn is reduced after herbicides application. 

 

Key words: decomposition; tillage; nitrogen; cover crops. 

 

                                                
1 Adviser: Profª. Drª. Virgínia Damin. EA-UFG. 



 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A adubação nitrogenada é uma das principais práticas associadas à obtenção de 

altas produtividades nos sistemas agrícolas. No entanto, estes fertilizantes têm custo e 

potencial de contaminação altos, com isso estratégias de manejo que otimizem o uso do 

nitrogênio (N) e favoreçam o sincronismo entre o fornecimento do nutriente e época de 

maior exigência pelas culturas é um ideal a ser conquistado. A dificuldade de manejo do N 

ocorre pelo fato dele ser muito reativo no solo, estando sujeito a transformações no solo e 

na planta. 

Nas últimas décadas, parte da pesquisa com nitrogênio tem sido sua dinâmica 

em sistema de semeadura direto (SPD). No entanto, pouco são os estudos que avaliaram o 

efeito da utilização de herbicidas, empregados neste sistema para dessecação da cultura de 

cobertura, o que pode influenciar nos processos relacionados ao ciclo do nitrogênio no 

sistema agrícola em uso. 

O glyphosate é o principal herbicida utilizado na dessecação de culturas de 

cobertura ou plantas remanescentes em áreas de sistema de plantio direto (SPD). Com uso 

continuado de um mesmo herbicida e possibilidade de resistência a algumas plantas 

daninhas, outras moléculas tem surgido no mercado como opção, com destaque para o 

glufosinato de amônio, além de ser utilizado na dessecação também tem seu uso expandido 

para culturas transgênicas. A molécula do paraquat ainda é muito utilizada. No entanto, 

tem se tentado proibir seu uso no Brasil, a semelhança do que foi determinado na maioria 

dos países. 

Como o uso de herbicidas pode afetar a biota do solo e a maioria dos processos 

do ciclo do N, como a mineralização, são mediados por ela, é possível que a aplicação 

destes produtos afete a disponibilidade de nutriente as plantas. Damin et al. (2009) 

observaram redução nas taxas de mineralização do N e do carbono (C) da palhada de 

milheto após aplicação dos herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio. O conteúdo de 

N em plantas de milho, também foi reduzido pela aplicação dos herbicidas, no entanto, não 

afetou a produtividade da cultura. Resultados semelhantes forma obtidos por Damin et al 

em casa de vegetação, com níveis ideais de fornecimento de água e nutrientes. No campo, 
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os fatores edafoclimáticos podem resultar em mudanças na dinâmica do N. De fato, Snapp 

& Borner (2005) observaram aumento das taxas de mineralização após aplicação de 

herbicidas em campo, que foi atribuído a maior fragmentação da palha quando da 

utilização de herbicidas. 

No cerrado, o milheto (Pennisetum glaucum), é uma das principais espécies 

utilizadas como cobertura vegetal, devido à elevada resistência ao déficit hídrico, alta 

relação C:N, alto acúmulo de macro e micronutrientes além do custo relativamente baixo 

para obtenção das sementes. Em adição, a alta relação C:N do milheto favorece a 

decomposição lenta de seus resíduos, permitindo a cobertura do solo por um período mais 

prolongado. 

Neste contexto, objetivou-se com este trabalho estimar no campo as taxas de 

mineralização do N da palha de milheto após a dessecação com os herbicidas glyphosate, 

glufosinato de amônio e paraquat; e medir a produtividade e o teor de N do milho cultivado 

em sucessão. 

 

 



 

 

 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O não revolvimento do solo e a manutenção dos resíduos vegetais na superfície 

sob SPD podem levar a alterações na dinâmica e transformações das formas de N (Amado 

et al., 2002). Normalmente, após quatro anos, há tendência ao restabelecimento do 

equilíbrio nas transformações no sistema, à medida que ocorre a reposição de resíduos 

culturais (Sá, 1993). 

Na região do Cerrado, existe a dificuldade em formar cobertura de solo, devido 

as altas temperaturas e umidade no verão que permite a rápida decomposição da palha de 

baixa relação C:N, reduzindo consideravelmente sua permanência no solo. As plantas de 

cobertura mais utilizadas tem sido as Poáceas, destacando-se as braquiárias e o milheto, 

devido a maior resistência ao déficit hídrico e a grande produção de biomassa (Lara 

Cabezas et al., 2004), ainda pelo custo da semente que comparado a alguns híbridos de 

milho possui custo menor.  

A ocupação agrícola da Região do Cerrado vem ocorrendo intensamente, com 

necessidade de adoção de novas tecnologias fundamentadas em bases conservacionistas. 

No sistema de semeadura direta, também chamado de “plantio direto” (SPD), o uso de 

plantas de cobertura pode aumentar a estabilidade e sustentabilidade dos sistemas 

agrícolas, podendo devolver quantidades consideráveis de nutrientes aos cultivos, uma vez 

que essas plantas absorvem nutrientes das camadas subsuperficiais do solo e os liberam, 

posteriormente, na camada superficial pela decomposição dos seus resíduos (Duda et al., 

2003). Por isso, a quantidade e qualidade dos resíduos culturais deixados na superfície do 

solo, bem como a ciclagem de nutrientes, pode garantir a eficácia do SPD, além da 

diversificação da produção agrícola (Chaves & Calegari, 2001). 

 

2.1 DECOMPOSIÇÃO DE PALHADA 

 

De acordo com Calonego et al. (2012), o processo de decomposição dos 

resíduos e a liberação do nitrogênio ocorre em duas fases, sendo a primeira com a 
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decomposição rápida dos componentes estruturais da planta, que facilmente se decompõe, 

e possui baixa relação C:N;  e a segunda fase é a decomposição lenta de materiais mais 

resistentes, que possuem relação C:N maior. 

A decomposição de resíduos vegetais altera a ciclagem de nutrientes nos agro 

ecossistema, sendo importante o conhecimento dos fatores que afetam este processo para 

predição da dinâmica de nutrientes em áreas sob SPD, visando à utilização mais eficiente 

dos nutrientes pelas culturas em sucessão (Holtz, 1995).  

Vários são os fatores que afetam a decomposição, dentre eles, as condições 

climáticas, os fatores intrínsecos ao material depositado na superfície dos solos e o sistema 

de manejo da palha.  

Dos fatores, climáticos, alguns autores destacam a pluviosidade, umidade e 

temperatura, sendo que em temperaturas na faixa de 30ºC a 35ºC e umidade adequada no 

solo, ocorre mineralização mais intensa do nitrogênio potencialmente mineralizável (N0), 

devido a intensificação da atividade biológica no solo (Róllan et al., 1997; Antonopolus, 

1999; Mitchell et al., 2000). 

Em relação aos fatores intrínsecos do material depositado na superfície dos 

solos, destaca-se a relação Carbono-Nitrogênio (C:N), a imobilização, a mineralização, os 

teores de lignina e celulose, a presença de fenóis e a carga de nutrientes dos resíduos 

(Kogel-Knabner, 2002).  

A velocidade de decomposição dos resíduos culturais determina o tempo de 

permanência da cobertura morta na superfície do solo. Quanto mais rápida for a sua 

decomposição maior será a velocidade de liberação dos nutrientes, para a cultura 

subsequente, diminuindo, entretanto, a proteção do solo. Por outro lado, quanto mais altos 

forem os conteúdos de lignina e a relação C:N nos resíduos, tanto mais lenta será a sua 

decomposição e menos efetivo será o fornecimento de nutriente as culturas (Flors, 2000). 

Isso reforça a preocupação de produzir resíduos vegetais com decomposição mais lenta, 

em regiões como o Cerrado, nas quais as condições edafo-climáticas podem resultar em 

cobertura ineficiente do solo (Ceretta et al., 2002).  

Em relação a disponibilidade de nutrientes, materiais com maior relação C:N 

como as Poáceas, permanecem por mais tempo no solo. Porém no início da decomposição, 

há tendência de maior imobilização de nutrientes, já que a alta quantidade de carboidratos 

nos resíduos leva ao decréscimo nos níveis de nitrogênio inorgânico para compensar o 

nitrogênio imobilizado pelos micro-organismos (Tisdale et al., 1985; Fiorin, 1999; Kogel-
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Knabner, 2002). Essa imobilização não é definitiva, com o decorrer do tempo, a morte de 

micro-organismos resulta na liberação de nutrientes para o solo, conforme afirma 

Nascimento et al. (1997)  que, em estudo com plantio direto sob palhada de milho, 

observaram deficiência de nitrogênio por cerca de 45 dias,  após este período, ocorreu 

liberação de nitrogênio mineralizado para as plantas.  

A imobilização biológica do nitrogênio é de grande relevância na 

disponibilidade do N-mineral. De acordo com Salet (1994), no plantio direto a 

imobilização microbiana é responsável pela menor absorção de nitrogênio, podendo 

causar, quando muita severa, deficiência deste nutriente para a cultura, com reflexos na 

produção de grãos. Resultados semelhantes foram obtidos por (Muzilli, 1983; Heinzmann, 

1985; Sá, 1993 e 1996).  

Em contrapartida, a mineralização da matéria orgânica é o processo mais 

importante de suprimento natural de nitrogênio para as plantas, visto que transforma o 

nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral (NH4
+
 e NO3

-
) ou inorgânico e esta 

transformação é mediada por micro-organismos quimiorganotróficos, os quais decompõem 

a matéria orgânica (Moreira & Siqueira, 2006).  

No sistema de manejo de palha, merece destaque o sistema plantio direto 

(SPD), que tem como objetivo a produção e manutenção de palhada sobre a superfície do 

solo (Calegari et al., 1993). É amplamente discutido que a mineralização ocorre mais 

intensamente em cultivo convencional do que em SPD, devido ao revolvimento do solo 

que favorece os micro-organismos e os processos oxidativos (Moreira & Siqueira, 2006). 

No SPD pode ocorrer suprimento inadequado de N às plantas devido à alteração na 

dinâmica e na transferência das formas de N no solo, em razão da maior perda de nitrato 

por lixiviação, menor decomposição dos restos culturais, maior volatilização e maior 

imobilização microbiana do N, a qual poderá ser compensada pela liberação lenta e gradual 

do N, ao longo dos anos, devido à mineralização do material orgânico (Fancelli & Favarin, 

1989; Sá, 1993; Ceretta & Fries, 1997; Lara Cabezas et al., 1997; Fernandes et al.,1998; 

Gonçalves et al., 2000; Amado et al., 2002).   

Em adição, Oliveira (1987) verificou redução da taxa de mineralização em 

solos com cultivo intenso e uso constante de produtos químicos quando comparado a solos 

onde as práticas culturais convencionais. O uso de herbicidas em SPD, ainda é pouco 

pesquisado, sendo escassas as informações sobre a influência da molécula na 

mineralização da matéria orgânica do solo. 
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Na garantia de uma boa cobertura vegetal no solo, a escolha da cultura de 

cobertura é de grande importância, pois tem influencia direta nas taxas de mineralização e 

fornecimento de nutrientes a cultura principal. Nesse contexto, o ideal é uma cultura que 

possua relação C:N que garanta quantidade de palha ao SPD e ainda disponibilize 

nutrientes gradativamente a cultura em sucessão. No cerrado o milheto é a principal cultura 

utilizada como cobertura no SPD. 

 

2.1.1 Milheto 

 

Nos cerrados, a introdução do milheto como planta de cobertura, favoreceu a 

expansão das áreas sob SPD.  Essa espécie fornece palhada mais duradouras na superfície 

do solo e seu sistema radicular agressivo, explora maior volume de solo, extraindo e 

reciclando nutrientes não absorvidos pelas culturas anuais cultivadas no verão. Sua 

utilização se deve, também, à resistência ao déficit hídrico e ao baixo custo das sementes 

(Braz et al., 2004; Silva et al., 2006a). 

O milheto é o sexto cereal mais cultivado no mundo, com área no Brasil 

estimado em 4,0 milhões de hectares. A cultura apresenta tolerância à seca, podendo ser 

cultivada em regiões com índices pluviométricos inferiores a 400 mm anuais (Bonamigo et 

al., 1999), o que lhe confere grande potencial para cultivos em sucessão ou safrinha.  

A rápida expansão do cultivo de milheto no Brasil, principalmente na região do 

Cerrado, é atribuída à sua fácil instalação e adaptação às condições de cultivo, destacando-

se a tolerância à seca, o crescimento rápido, a maior capacidade de ciclagem de nutriente, a 

alta produção de biomassa, a elevada adaptação a diferentes níveis de fertilidade, o sistema 

radicular profundo e abundante, a facilidade de mecanização, a resistência ao ataque de 

pragas e doenças, a facilidade de produção de semente e o aproveitamento para pecuária, 

decorrente da alta qualidade e da elevada produção de forragem (Teixeira et al., 2005). 

Além disso, é uma cultura que possibilita grande diversidade de uso, como 

produção destinada à formação de palhada para o sistema plantio direto, produção de 

forragem para pastejo e silagem, produção de grãos, recuperação de pastagens e de solos 

degradados, tanto pela produção de palhada, como pelo efeito favorável de seu sistema 

radicular na descompactação do solo. Além de possuir alta reserva de nutrientes, 

demonstrando elevada capacidade em ciclar nutrientes de camadas mais profundas do solo, 

contribuindo com a nutrição mineral da cultura em sucessão (Boer et al., 2007; Pires et al., 
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2007). Braz et al. (2004) observaram que o milheto apresentou, em 55 dias após a 

emergência, alto acúmulo de macro e micronutrientes, porém apresentou lenta 

decomposição dos resíduos favorecendo a manutenção de cobertura vegetal sobre o solo. 

As cultivares de milheto ADR`s  apresentam grande potencial para a produção 

de biomassa. Resultados de literatura mostram que a produção de biomassa seca, quando 

cultivados na primavera ou verão, pode chegar até 20 Mg ha
-1

, enquanto, na safrinha, 

obtêm-se, aproximadamente, 10 Mg ha
-1

 com cultivares melhoradas (Boer et al., 2008). 

Esses valores corroboram com os obtidos por Calegari et al. (1993) de 9,9 Mg ha
-1

 em 

condições de Cerrado. 

Com a alta produção de biomassa seca, Kliemann et al. (2006) afirmaram que 

apesar do milheto possuir relação C:N próxima a 30, se manejado no florescimento e 

emborrachamento, a palhada de milheto pode apresentar altas taxas de decomposição nos 

Cerrados, dado ao clima quente e chuvoso, dificultando, dessa maneira, o acúmulo de 

palha sobre o solo, sugerindo liberação de nutrientes pela mineralização, favorecendo 

assim a cultura em sucessão. 

A liberação dos nutrientes no solo está associada à velocidade de 

decomposição do material, sendo afetada de forma inversamente proporcional pelo teor de 

lignina e pela relação C:N (Boer et al., 2008). A decomposição pode ser atestada pela 

análise de meia-vida, é a quantidade de tempo característica de um decaimento 

exponencial, se a quantidade que decai possui um valor no início do processo, na meia-

vida a quantidade terá metade deste valor. 

Com relação à meia-vida (T1/2) da palha do milheto, estudos mostram que as 

Poáceas apresentam valores mais elevados.  Na literatura são apresentados valores de 

meia-vida de decomposição, quando o milheto é manejado no florescimento, de 112 dias, 

105 dias e 67 dias, respectivamente (Torres et al., 2005; Boer et al., 2008; Carpim et al., 

2008),  demonstrando que a decomposição relaciona-se diretamente com a composição 

química dos resíduos e sua persistência pode ser atribuída aos teores de lignina e celulose, 

tornando-o mais resistente a decomposição. Avaliando a liberação de N no milheto, autores 

encontraram valores de meia-vida de 110 dias, 63 dias para acúmulo de N na crotalária e 

para o guandu o valor foi 43 dias (Moraes, 2001; Torres et al., 2005; Boer et al., 2007).   

O uso de milheto como planta de cobertura tem aumentado consideravelmente 

devido as características intrínsecas da planta. O manejo do milheto em pré-plantio da 

cultura é realizado com herbicidas. Dentre os quais destaca-se o glyphosate, o mais 
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utilizado, o glufosinato de amônio e o paraquat. 

 

2.2 PRINCIPAIS HERBICIDAS UTILIZADOS NA DESSECAÇÃO 

DE CULTURAS DE COBERTURA EM SPD (SISTEMA 

PLANTIO DIRETO) 

 

2.2.1 Glyphosate 

 

Nos últimos 20 anos, as empresas que produzem pesticidas não lançaram 

herbicidas pós-emergentes de ação total com novo mecanismo de ação. Com a ampla 

comercialização do glyphosate e seu uso em plantas resistentes, diminuiu a descoberta de 

novas moléculas em todo o mundo (Duke, 2011). Concomitante, os requisitos estão mais 

rigorosos, no que se refere às regulamentações ambientais. Um exemplo da redução do 

número de moléculas disponíveis é a Europa, que tem tido as maiores perdas, com 945 

substâncias ativas em 1999 em comparação a 336 em 2009, redução de 64% (Moss, 2010). 

Portanto, o uso mais eficiente de herbicidas, do arsenal existente, será necessário para 

reduzir o consumo de herbicidas por área (Bechie & Tardif, 2012). 

O glyphoste é um herbicida pós-emergente, não seletivo em condições 

normais. É o herbicida de maior importância mundial, visto que é o ingrediente ativo mais 

vendido no mundo, sendo utilizado no controle de plantas daninhas anuais ou perenes em 

diversos sistemas de produção (Koger & Reddy, 2005). No Brasil, ele tem sido muito 

utilizado como dessecante em cultivos de plantio direto e em áreas cultivadas com soja 

geneticamente modificada para a resistência ao glyphosate (GR), tendo o uso dessa 

molécula aumentado consideravelmente nos últimos anos devido a expansão destes dois 

sistemas.  

Nas células vegetais, a molécula do glyphosate age na inibição enzimática da 

enol-piruvil-shiquimato-fosfato sintase (EPSPs), localizada nos cloroplastos. Essa enzima 

participa da rota de síntese dos aminoácidos aromáticos essenciais fenilalanina, tirosina e 

triptofano, os quais são precursores de outros produtos, como lignina, alcalóides, 

flavonóides, ácidos benzóicos e vitamina K
9-11

 (Cole, 1985; Toni et al., 2006). Uma das 

consequências é a elevação de amônia fitotóxica, bem como, de glutamina e glutamato, 

não ocorrendo à síntese dos aminoácidos essenciais. O sintoma é o amarelecimento 
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progressivo das folhas, murchamento e posterior necrose e morte da planta (Rodrigues & 

Almeida, 2011).  

O herbicida é translocado rapidamente através das plantas devido a sua alta 

mobilidade pelo floema. Ele é absorvido principalmente pela folhagem, mas dependendo 

do tipo de solo e das condições pode ocorrer absorção pelas raízes (Franz et al., 1997). O 

glyphosate é fortemente adsorvido aos colóides do solo, muito pouco lixiviável e a 

principal forma de degradação é a microbiana, realizada por uma grande variedade de 

micro-organismos. Pode servir como fonte de fósforo e de energia por meio de duas rotas 

metabólicas, tendo como principal a quebra da ligação seguida de hidrólise, que libera 

fosfato e produz o ácido aminometilfosfônico (AMPA), principal metabólito encontrado no 

solo (Liu et al.,1991; Forlani et al., 1999; Moreira & Siqueira, 2006). 

Souza et al. (1999) estudaram a biodegradação de glyphosate e de imazapir em 

dois solos com diferentes texturas e submetidos a doses crescentes dos herbicidas. 

Observaram que a respiração microbiana aumentou na presença dos herbicidas e 

afirmaram que a microbiota foi capaz de utilizar o glyphosate e o imazapir como fontes de 

carbono para seu crescimento.  Williams et al. (2000) relatam , entretanto, que a utilização 

microbiana do glyphosate como fonte de fósforo tem sido bem estudada, porém poucos 

resultados tem sido apresentados quando este é utilizado na limitação de nitrogênio e 

carbono. 

O glyphosate apresenta persistência variável no ambiente (Newton et al., 

1994), em condições de solos tropicais intemperizados, a molécula apresenta rápida e alta 

taxa de adsorção, resultando em baixa concentração na solução do solo, baixa meia-vida 

(T1/2) de dissipação, em torno de 10 a 20 dias (Cheah et al., 1997; Moreira & Siqueira, 

2006).  

Apesar da rápida dissipação da molécula no ambiente, a meia-vida de 

mineralização, que é o período necessário para decomposição da molécula, pode ser lenta, 

chegando até 22,7 anos (Nomura & Hilton, 1977), para solos com elevado grau de sorção. 

A alta T1/2 do glyphosate tem sido atribuída à formação de resíduo ligado (Prata et al., 

2000).  Cabe ressaltar que, quando aplicados repetidamente no solo por vários anos, os 

herbicidas podem ter sua taxa de degradação aumentada em relação aos solos sem a 

aplicação do produto, pois os micro-organismos têm suas quantidades aumentadas, por isso 

são capazes de degradar a molécula (Eberbach, 1998). 
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2.2.2 Glufosinato de amônio 

 

O glufosinato de amônio é um herbicida pós-emergente com largo espectro de 

ação, que inibe irreversivelmente a glutamina sintetase das plantas, bloqueando a síntese de 

glutamina a partir de glutamato e amônia. Isto resulta na rápida acumulação de amônio 

dentro da célula (Ramsey, 2002; Rodrigues & Almeida, 2011).  

De acordo com Ramsey (2002), as diferenças na tolerância a glufosinato de 

amônio entre as espécies são explicadas em termos de taxa e extensão de absorção ou 

translocação do herbicida ou pela capacidade das espécies de desintoxicar ou inativar o 

herbicida; sendo a atividade do herbicida glufosinato afetada por fatores ambientais e 

fisiológicos. 

O glufosinato tem sido muito utilizado em substituição ao glyphosate em áreas 

com infestação de plantas daninhas resistentes ao glyphosate, uma vez que não são 

conhecidos relatos de resistência de plantas ao glufosinato de amônio. 

No solo, o glufosinato de amônio é altamente móvel, entretanto, não ter sido 

detectado no solo em profundidades superiores a 15 cm, provavelmente pela rápida 

degradação microbiana (Rodrigues & Almeida, 2011). Poucos estudos foram 

desenvolvidos visando avaliar a toxicidade do glufosinato de amônio aos micro-

organismos, mas os resultados existentes têm demonstrado que ele é pouco tóxico a 

microbiota (Acinelli et al., 2002). 

 

2.2.3 Paraquat 

 

O paraquat é um herbicida pertencente ao grupo dos bipiridilos de ação não 

seletiva, que apresenta baixa mobilidade na planta, sendo considerado herbicida de contato 

(Rodrigues & Almeida, 2011).  A molécula é rapidamente absorvida pela folha e devido à 

alta adsorção à argila e MO, não ocorre absorção pela raiz. A translocação é limitada 

exclusivamente via xilema, de forma ascendente (Roman et al, 2007). 

Devido ao alto potencial redutor, o paraquat possui a capacidade de captar 

elétrons provenientes do fotossistema I, não havendo produção de NADPH
+
. O sítio de 

ação desses compostos (captura dos elétrons) está próximo da ferredoxina no fotossistema 

I. Os radicais livres do paraquat não são os agentes responsáveis pelos sintomas de toxidez 

observados. Esses radicais são instáveis e rapidamente sofrem oxidação e redução na 
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presença de oxigênio celular (Rodrigues & Almeida, 2011).  

Durante esse processo são produzidos radicais de superóxidos. Estes 

superóxidos sofrem o processo de dismutação, para formarem o peróxido de hidrogênio 

(H2O2). Este composto, na presença de magnésio, rapidamente, produz radicais hidroxila 

(OH
-
), que promovem a degradação das membranas (peroxidação de lipídios), ocasionando 

o vazamento do conteúdo celular e a morte do tecido, afetando todas as plantas (Rodrigues 

& Almeida, 2011). Poucas horas após a aplicação desses herbicidas, na presença de luz, 

verifica-se severa injúria nas folhas das plantas tratadas (necrose do limbo foliar). 

Este herbicida por possuir forte adsorção em todos os tipos de solo (Gondar et 

al., 2012)  não é classificado como ácido fraco. As moléculas adsorvidas aos colóides do 

solo ficam indisponíveis aos micro-organismos e as plantas. Por isso, essas moléculas não 

possuem atividade no solo e não lixiviam (Roman et al, 2007). Em contrapartida, 

Syngenta, (2012) afirma que o paraquat promove a desintegração das membranas celulares 

e, portanto, é altamente tóxico à biota em geral. 

 

2.3 EFEITOS DOS HERBICIDAS NA DECOMPOSIÇÃO DE 

PALHADA 

 

As moléculas de herbicidas podem alterar a comunidade microbiana do solo e 

ocasionar tanto aumento como diminuição da mineralização, dependendo das populações 

de micro-organismos afetadas (Snapp & Borner, 2005). 

A maioria dos micro-organismos encontrados no solo são quimiorganotróficos, 

os quais obtém energia e alimento de substâncias orgânicas. Os organismos do solo 

envolvidos na decomposição da matéria orgânica podem ser tratados como 

quimiorganotróficos, que se multiplicam por meio da obtenção de energia e carbono de 

diferentes fontes como compostos orgânicos, assim esses micro-organismos são 

abundantes no solo (Siqueira & Moreira, 2006). 

Vários estudos relatam que aplicações de glyphosate não têm efeito 

significativo sobre a microbiota do solo, mas sim nas atividades medidas pela 

mineralização do carbono, que apresentam efeitos transitórios, quando o herbicida é 

aplicado em taxas elevadas (Hart & Brookes, 1996; Haney et al., 2000). Essa molécula, 

mesmo inibindo o crescimento de alguns fungos e bactérias, pode incrementar, em altas 

concentrações, a biomassa ou a atividade microbiana do solo, como resultado da ativa 
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mineralização do C e do N por bactérias que utilizam o herbicida como fontes de carbono e 

energia (Haney et al., 2000). É importante ressaltar que o aumento da biomassa microbiana 

é um parâmetro quantitativo, não sendo útil para a estimativa do impacto do herbicida na 

diversidade de micro-organismos. 

Embora os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio afetem comunidade 

de micro-organismos quimiolitotróficos, os quais sintetizam seus aminoácidos e, portanto, 

podem ter suas rotas metabólicas bloqueadas por esses herbicidas; esses herbicidas não 

afetam negativamente a comunidade microbiana responsável pela decomposição de 

resíduos orgânicos (Damin et al., 2009).  Accinelli et al., (2002) observaram que a 

aplicação de taxas recomendadas de glyphosate e glufosinato de amônio não interferiu no 

carbono da biomassa microbiana (CBM) e atividade do solo. Mas aplicação de doses acima 

do recomendado resultou em maior atividade microbiana, a qual pode estar relacionado 

com a morte de micro-organismos litotróficos, assegurando vantagens competitivas aos 

heterotróficos, resultados semelhantes foram descritos por Haney et al., (2000) e Zaboloy 

& Gomez (2008). 

O manejo da cobertura vegetal com herbicidas dessecantes é um fator que não 

tem sido muito considerado, no entanto, pode alterar as taxas de decomposição dos 

resíduos. Estudando plantas de aveia preta (Avena strigosa), Argenta et al., (2001), 

relataram o aumento do C:N em relação a parte a área da cultura aos 16 dias após aplicação 

dos herbicidas (DAA),  glyphosate, glufosinato de amônio e paraquat. Já em plantas de 

Braquiaria decumbens, Damin et al., (2008) observaram a redução de 40% do nitrogênio 

aplicado via fertilizante, fornecido após a aplicação de glyphosate e glufosinato de amônio.  

A aplicação de glyphosate e glufosinato de amônio pode reduzir o N nos 

tecidos e, com isso, aumenta a relação C:N e reduz as taxas de mineralização do resíduo 

(Damin et al., 2009; 2012). É amplamente aceito que a relação C:N menor que 30 

decompõe com maior rapidez, favorecendo a mineralização e aumentando a 

biodisponibilidade de N (Siqueira & Moreira, 2006). No entanto, os resultados referentes 

ao efeito dos herbicidas na mineralização da palhada são controversos, Snapp & Borden 

(2005) relatam aumento nas taxas de decomposição de resíduos vegetais e atribui ao maior 

destacamento de folhas e raízes, causado pela senescência. Dessa forma, eles podem ter 

efeito físico que favoreça a mineralização da palhada.  

Com relação ao N do solo, alguns trabalhos têm demonstrado aumento da 

mineralazição do C e do N do solo após a aplicação de glyphosate. (Haney et al., 2000). 
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Em trabalhos realizados pelo autor, a mineralização de nitrogênio aumentou linearmente 

com a concentração de glyphosate. A magnitude do N mineralizado entre 28 e 56 dias 

aumentou com doses crescentes desse herbicida.  

Estudos realizados por Damin et al. (2009) afirmam que a redução no conteúdo 

de N, proporcionada pela utilização do glyphosate, pode alterar a produtividade da cultura 

subsequentes. Segundo o mesmo autor em trabalho realizado com aveia preta, utilizando os 

herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio não interferiu na massa seca e produção de 

grãos de milho (Damin et al., 2012), porém reduziu a recuperação de N pelo milho e no 

tratamento com glyphosate reduziu o N total das plantas de milho. 

 

2.4 MILHO 

 

O milho desempenha papel importante no SPD, contribuindo para a formação 

de cobertura vegetal, como opção de rotação de culturas, além das inúmeras aplicações 

deste cereal na propriedade agrícola, que poderá ser usada na alimentação animal, na forma 

de grãos ou forragem verde (ou conservada), na alimentação humana e na geração de 

receita mediante a comercialização da produção excedente. Outra vantagem em relação aos 

outros cereais ou fibras é o consorcio dele com forrageiras, destacando a integração 

Lavoura-Pecuária (Embrapa, 2011). 

Dentre os cereais produzidos no Brasil, o milho é o mais expressivo, com 

produção nacional de grãos estimada em 165,90 milhões de toneladas para safra de 

2011/12 produzidas em uma área de 15.16 milhões de hectares, sendo superior à safra 

2010/11, este resultado se deve exclusivamente ao crescimento da cultura do milho, que 

aliado às condições climáticas e ao pacote tecnológico, propiciou o aumento da produção 

em 38,86 milhões de toneladas, comparado à safra anterior, representando um crescimento 

de 73% (Conab, 2012). 

Pelas características fisiológicas, a cultura do milho possui alto potencial 

produtivo, com relatos de produtividade de até 16 Mg ha
-1  

(Embrapa, 2011). No entanto, a 

média da produtividade nacional ainda é baixa, cerca de 4.799 Mg ha
-1

, em Goiás de 6.905 

Mg ha
-1

 (Conab, 2012), demonstrando diferença entre os sistemas de produção e potencial 

de produtividade da cultura,  por isso, o manejo cultural do milho deve ser aprimorado com 

intuito de aumentar os valores de produtividade. 
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2.4.1 Absorção do nitrogênio pelo milho e contribuição da palhada 

 

A disponibilidade de N é fortemente influenciada pelo sistema de manejo 

(cultivo convencional ou plantio direto); uma vez que, cerca de 95% do N no solo está na 

forma orgânica, e o sistema de manejo afeta as taxas de mineralização do resíduo da 

cultura, devido ao maior aporte de material orgânico no solo, e pela redução das taxas de 

mineralização, ocasionada pelo não revolvimento do solo (Silva et al., 2006b). Essas 

modificações interferem no ciclo do N nos agro ecossistemas e, como consequência, a 

disponibilidade de nutrientes as plantas e micro-organismos (Damin et al., 2012).  

O SPD, quando bem manejado, tem propiciado produtividade de milho 

superior ao sistema convencional e cultivo mínimo (Fernandes et al.,1998). No entanto, há 

necessidade de maior número de estudos para o entendimento da dinâmica dos nutrientes 

nesse sistema de cultivo, principalmente do N, por ser o nutriente mais exigido em 

quantidade, ser o responsável pelas altas produtividades na cultura do milho e ser o que 

mais onera o custo de produção (Fernandes et al., 1998; Amado et al., 2002). 

Giacomini et al. (2004) destaca sobre a alternativa de consórcio de plantas de 

cobertura, visando reduzir a relação C/N e garantir adequado fornecimento de N a cultura 

em sucessão. Segundo os autores, a combinação Poáceas, que tem elevada capacidade de 

ciclar nutrientes e Fabáceas, que tem a capacidade de fixar N2 atmosférico (Aita et al., 

2001), resultaria numa combinação agronômica interessante, garantindo adequada 

produção de fitomassa, com  relação C:N intermediária, que combinaria proteção ao solo 

(persistência dos restos vegetais) e o fornecimento de N (alta taxa de decomposição dos 

resíduos vegetais) a cultura sucessora (Calonego et al., 2012). Nesse sentido Aita et al. 

(2001) relata que algumas espécies de Poáceas são capazes de fornecer quantidades 

significativas de N ao milho em sucessão, tendo rendimentos de grãos equivalente a 

adubação nitrogenada mineral.  

Alguns autores indicam o plantio do milho num período não superior a uma 

semana após o manejo da cultura de cobertura, quando se trata de Fabáceas, de maneira a 

aproveitar a máxima sincronia em relação à demanda de N da cultura sucessora (Aita et al., 

2001). Já para as Poáceas, o indicado é de duas semanas, devido à imobilização de N 

(pelos micro-organismos do solo, durante a oxidação da palhada) (Sá et al., 1996). Para 

utilizar o carbono da palha de aveia na biossíntese e como fonte de energia, os micro-
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organismos imobilizam N mineral do solo, diminuindo a sua disponibilidade para o milho 

(Aita et al., 2001). 

Na região sul do Brasil, a aveia preta é a espécie mais utilizada como cultura de 

cobertura, uma vez que, produz grandes quantidades de massa seca (Sá et al., 1996);  

proporciona boa cobertura de solo (Aita & Ross, 1996) e possui um sistema radicular bem 

desenvolvida que promove a reciclagem de N. No entanto, se o milho (Zea mays) é 

semeado logo após o final do ciclo da aveia, pode reduzir a absorção de N, afetando o 

rendimento da cultura sucessora, possivelmente, devido a alta relação C:N dos resíduos 

(Teixeira et al., 1994; Sá et al., 1996). Nesta situação, a adubação nitrogenada poderia ser 

utilizada como complemento para reduzir a relação C:N e assegurar níveis adequados de N 

para fornecer a cultura em sucessão (Damin et al., 2012). Ainda, a aveia por acumular 

menor quantidade de N na fitomassa e ter liberação mais lenta após o manejo, afeta o 

fornecimento de N e a produtividade de grãos de milho. 

Considerando que a obtenção de altas produtividades de milho é diretamente 

dependente de elevadas doses de N (Amado et al., 2002; Sousa & Lobato, 2004), as 

culturas de cobertura e a cultura antecessora constituem-se um dos critérios para a 

recomendação de N no milho em SPD no RS, SC e no Cerrado (Amado et al., 2002). Entre 

os critérios para recomendação de N a ser aplicado no milho, temos a contribuição do N 

proveniente de resíduos das três últimas culturas de verão, a contribuição do N 

mineralizado, o teor de matéria orgânica no solo, produtividade esperada e o preço do 

fertilizante (Raij et al., 1996; Sousa & Lobato, 2004; Silva, 2005a). Resultados 

experimentais obtidos por Gonçalves et al. (2000) e Amado et al. (2002), com cultivo de 

plantas de cobertura, em sistema de rotação e sucessão demonstram o incremento de N no 

solo.   

Primavesi et al. (2002), destacam que, para o aumento da produtividade de 

palha, é indicado a aplicação de N na semeadura da cultura de cobertura com o objetivo de 

produção de massa para a cobertura do solo e disponibilidade de N para a safra seguinte, 

pois o efeito residual pode promover o aumento da produtividade, redução de custos e 

minimizar riscos ambientais (Amado et al., 2002; Rosolem et al., 2004; Silva et al., 2006a). 

O efeito residual do N aplicado em trigo sobre a produtividade do milho em sucessão foi 

observado por Wietholter (2000).  

Dentre as culturas de cobertura que possuem efeito residual de N e alta 

produção de massa seca (MS), destaca-se o milheto, pela alta quantidade de biomassa 
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produzida (Torres et al., 2005). Em adição, o efeito residual do N da crotalária pelo milho, 

foi inferior a 3% do total contidos inicialmente nos resíduos, 169 e 189 kg ha
-1 

em anos 

consecutivos de plantio. Para o N remanescente do milheto, o aproveitamento pelo milho 

foi superior ao do N da crotalária, porém a quantidade de N no milho proveniente do 

milheto foi menor, em função da menor quantidade de N acumulado na massa seca inicial, 

de 68,5 e 64 kg ha
-1

.  

Ainda sobre cobertura vegetal, os resíduos de milho são uma opção de resíduo 

deixado no solo principalmente pela rotação feita com a soja, muito comum na região 

Centro-Oeste do Brasil, que normalmente retornam uma porção do N absorvido ao solo 

(aproximadamente de 35%) através da mineralização dos resíduos culturais (Lara Cabezas 

et al., 2000; Sousa & Lobato, 2004; Silva et al., 2006a) .  

Silva et al., 2006a observaram que um terço do N residual e de outros 

nutrientes contidos na massa seca da crotalária e milheto podem favorecer cultivos 

subsequentes, evidenciando os benefícios de culturas de cobertura e o potencial produtivo 

do solo em longo prazo. Amando et al. (2002), complementa que parte desse resíduo 

interage com a MOS mais estável  e o restante deverá ser remineralizado, podendo ser 

absorvido. 

Considerando a decomposição dos resíduos, o fornecimento e o 

aproveitamento de N no sistema, deve-se considerar que os herbicidas podem tirar N do 

sistema e aumentar a relação C:N dos resíduos vegetais, com isso o suprimento de N para o 

milho pode ser afetado. Por outro lado, o herbicida pode ter efeito físico favorável a 

mineralização e fornecer N mais rapidamente à cultura em sucessão (Snapp & Borner, 

2005). 

 



 

 

 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal Goiano 

- Campus Urutaí, no município de Urutaí – GO, Brasil (17° 29' 37''S e 48° 12' 52''O), que 

apresenta clima tropical de altitude, com inverno seco e verão chuvoso, do tipo Cwb 

segundo classificação de Köppen. O solo utilizado foi classificado como LATOSSOLO 

VERMELHO-AMARELO Distrófico típico (Embrapa, 2006). O período de execução foi 

de dezembro de 2011 a julho 2012. O acumulado de chuvas no período foi de 1201,60 mm 

(Figura 1). 
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Figura 1. Dados de temperatura média e precipitações diárias no período de condução do 

experimento, dezembro de 2011 a julho de 2012 em Urutaí – GO. Fonte: 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia – cedido pela Estação 

Meteorológica de Ipameri – GO. 

 

Foi utilizado o delineamento de blocos casualizados (DBC) em esquema de 

parcela subdividida no tempo, com oito repetições. Os tratamentos aplicados nas parcelas 

foram 1) Testemunha – milho cultivado em solo com palha de milheto sem aplicação de 

herbicida; 2) Glyphosate  – milho cultivado em solo com palha de milheto dessecado com 

glyphosate; 3) Glufosinato de amônio – milho cultivado em solo sob palha dessecada com 
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glufosinato de amônio e 4) Paraquat  – milho cultivado em solo com palha de milheto 

dessecada com paraquat. Como sub-parcelas, foram consideradas as avaliações periódicas 

dos litter bags realizadas aos 13, 33, 53, 73, 93, 113, 133 e 153 dias após aplicação dos 

herbicidas (DAA). 

Cada parcela apresentou 32 m
2
 de área, com dimensões de 4,0 m de largura por 

8,0 m de comprimento. Foi realizada a coleta de solo para análise química e composição 

granulométrica (Tabela 1) nas camadas de 0,0 a 0,2m e 0,2 a 0,4m. Foram aplicados e 

incorporados, em todos os tratamentos, para o plantio do milheto, 20 kg ha
-1

 de N, 110 kg 

ha
-1

 de P2O5 e 60 kg ha
-1

 de K2O segundo recomendação de Souza & Lobato (2004). 

 

3.1 CULTIVO DO MILHETO 

 

A semeadura do milheto (Pennisetum glaucum) foi realizado no dia 01.12.11. 

A cultivar utilizada foi a ADR500 e a quantidade distribuída foi de 30 kg de sementes por 

hectare. Para o preparo do solo foram realizadas uma aração, uma gradagem e duas 

passagens de grade niveladora.O plantio foi efetuado manualmente, em linhas espaçadas 

0,5 m entre si, de modo que cada parcela apresentou oito fileiras de milheto. Após a 

emergência das plantas, foi realizada a adubação de cobertura com 20 kg ha
-1

 de N, 

utilizou-se como fonte o sulfato de amônio. 

 

Tabela 1. Caracterização química e composição granulométrica do solo LATOSSOLO 

VERMELHO AMARELO Distrófico, antes do plantio do milheto, Urutaí – 

GO, 2011 

Amostra 
Ca Mg Al H+Al K P  S N M.O V pH CTC 

  •••••••••cmol c/dm
3
•••••• •••••••mg/dm

3
•••••• % g/dm

3
 % CaCl2  

0 - 20 cm 2,3 0,8 0,0 1,4 74 7,4 4,2 0,10 22,0 70,18 5,3 4,70 

20 - 40 cm 1,2 0,4 0,0 1,3 45 0,8 12,6 0,08 17,0 57,19 5,5 3,03 

 Composição granulométrica  

Argila                   Limo  Silte  

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••g/kg
-1

•••••••••••••••••••••••••••••••••  

440                  110  450  

440                  110  450  
M.O.= matéria orgânica; V= saturação por bases. 

 

Quando constatou-se o estádio fenológico de pré-antese (menos de 5% de 

emissão de panículas), foram realizadas as aplicações dos herbicidas glyphosate, 

glufosinato de amônio e paraquat. As aplicações foram realizadas em 22/01/12, aos 52 dias 
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após a semeadura (DAS). As formulações comerciais utilizadas foram o Roundup 

Original
®

 para o glyphosate, utilizando a dose de 4 L ha
-1

, contendo 360 g L
-1

 de 

equivalente ácido (e.a.); Finale
®
 para o glufosinato de amônio, na dose de 2 L ha

-1
, 

contendo 400 g L
-1 

de ingrediente ativo (i.a.) e Gramoxone
®
 para o paraquat, na dose de 2 

L ha
-1

, contendo 200 g L
-1 

de i.a. 

O produto comercial foi diluído em água deionizada, sendo utilizado 

espalhante adesivo para os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio, na proporção de 

20 mL para cada dois litros de calda. Os herbicidas foram aplicados com pulverizador 

costal, pressurizado por CO2, acoplado a uma barra de dois metros, com quatro bicos do 

tipo jato plano (XR 80.02), calibrada para volume de calda equivalente a 200 L ha
-1

. 

Após a morte das plantas, aos 12 dias após a aplicação de herbicida (12 DAA), 

foi colhido material vegetal em 0,4 m linear para o cálculo da massa inicial dos tratamentos 

e da massa da matéria seca, determinada após secagem do material em estufa a 65
o
C por 

48 horas. A partir deste resultado, calculou-se a quantidade de palha de milheto a ser 

colocada nos litter bags (rede plástica com 30 cm de largura e 40 cm de comprimento, 

malha de 2 mm), para avaliação da mineralização (Apêndice 6). Catorze sacolinas foram 

colocados em cada parcela, com 100g no tratamento testemunha, 35g no tratamento 

glyphosate e 60g de palha nos tratamentos glufosinato de amônio e o paraquat. Na mesma 

data, as plantas foram ceifadas manualmente e distribuídas uniformemente nas parcelas 

sem aplicação de herbicidas (testemunhas).  

Para a determinação da massa da matéria seca do milheto remanescente no 

campo e N-total da palha, foram feitas sete coletas das sacolas que continham o material 

vegetal, sendo coletadas duas sacolas por avaliação. O material vegetal foi lavado para 

retirada da terra que permaneceu aderida e em seguida seco em estufa de circulação 

forçada de ar a 65ºC por 48 horas. Posteriormente, as amostras foram pesadas e trituradas. 

Para determinação do N-total e C-orgânico utilizou-se a metodologia a descrita por 

Tedesco (1985). A determinação do C-orgânico foi realizado somente na primeira e última 

coleta. 

Na mesma data de coleta das sacolas, realizou-se a coleta de amostras de solo, 

sendo retirada uma amostra composta de cada parcela, na profundidade de 0-0,1m, para 

determinação do carbono da biomassa microbiana. As amostras foram encaminhadas para 

o laboratório de Microbiologia da Escola de Agronomia da UFG e armazenadas à 

temperatura de 5ºC até o momento da análise. Previamente ao início da análise, as 
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amostras foram peneiradas e a umidade do solo foi determinada e corrigida. O método 

utilizado foi o de fumigação-extração, segundo Vance et al. (1987). 

A massa de solo úmido foi pesada e quatro subamostras retiradas para 

determinação: (1) da umidade em estufa a 105°C por 48 horas; (2) do carbono da biomassa 

microbiana (C-BM). 

 

3.2 CULTIVO DO MILHO 

 

O plantio do milho (Zea mays L.) foi realizado 33 dias após a aplicação dos 

herbicidas, no dia 24.02.12, utilizando-se o híbrido triplo BG 7049 com característica de 

precocidade e indicado para safrinha.  A semeadura foi realizada com semeadora 

mecânica, sendo os sulcos de plantio, espaçados em 0,7 m entre si, com quatro fileiras de 

milho. A adubação de plantio foi realizada de manutenção de acordo com a recomendação 

de Souza e Lobato (2004) para produtividade esperada de 6 Mg ha
-1

 para cultura do milho. 

Baseada na análise de solo (Tabela 2) as quantidades de aplicadas e incorporados foram de 

20 kg ha
-1

 de N, 60 kg ha
-1

 de P2O5 e 60 kg ha
-1

 de K2O. 

 

Tabela 2. Caracterização química e composição granulométrica do solo LATOSSOLO 

VERMELHO AMARELO Distrófico, antes do plantio do milho, Urutaí – GO, 

2012 

Amostra 
Ca Mg Al H+Al K P  S N M.O V pH CTC 

  ••••••••••cmol c/dm
3
•••••••• ••••••••••mg/dm

3
••••• % g/dm

3
 % CaCl2  

0 - 20 cm 2,2 0,6 0,0 1,3 68 7,6 4,4 - 20,0 70 5,4 5,3 

 Composição granulométrica  

Argila                   Limo  Silte  

 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••g/kg
-1

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

440                   110   450  
M.O.= matéria orgânica; V= saturação por bases. 

 

A quantidade de sementes utilizada garantiu stand de 55000 plantas por 

hectare. A adubação de cobertura do milho foi realizada 28 dias após o plantio (DAP), no 

estágio de quatro folhas, na dose 60 kg ha
-1

 de N e a fonte utilizado foi o sulfato de 

amônio.   

A colheita foi realizada no estádio fenológico R6 (Magalhães et al., 2002), 

quando os grãos atingiram a maturidade fisiológica. Foram coletadas 5 metros nas duas 

linhas centrais de cada parcela. Foi avaliado na espiga, o número de grãos, comprimento, 

diâmetro, número de fileiras e a quantidade de espigas nas parcelas. Para os grãos, 
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calculou-se o peso de 1000 unidades e a produção em 10 m lineares, os dados foram 

transformados para Mg ha
-1

, sendo a massa de grãos determinada em umidade padronizada 

de  13%. Para as plantas de milho, avaliou-se a altura, a massa seca e o número de plantas 

por fileira. 

 

3.3 CÁLCULOS E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

A partir dos resultados obtidos, determinou-se a constante de decomposição K, 

ajustando-se um modelo matemático exponencial decrescente, descrito por Thomas & 

Asakawa (1993) e utilizado por Torres et al. (2005): 

P = Po exp(-kt), onde P = quantidade de massa seca remanescente existente no 

tempo; Po = fração dos resíduos da massa seca potencialmente decomponível; t = tempo 

(dias); k = constante de decomposição do resíduo. 

Para calcular a taxa de decomposição da massa seca, e do N da palha, utilizou-

se a fórmula matemática descrita por Paul & Clarck (1989): 

T1/2 = 0,693/k, onde T1/2 = tempo de meia-vida para a decomposição da massa 

seca de palha (dias); k = constante de decomposição do resíduo. 

 

3.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e quando houve 

significância do teste de F (1 % ou 5%), os tratamentos qualitativos foram comparados 

pelo teste de Tukey (α=0,05) e os tratamentos quantitativos por análise de regressão. 

 

 



 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 VARIÁVEIS REFERENTE À PALHADA 

 

4.1.1 Resultados referentes à coleta feita na fitomassa 

 

Para os resultados apresentados na (Tabela 3), referentes a quantidade de palha 

no inicio e final do experimento houve interação das datas com os tratamentos herbicida. A 

maior quantidade de palha inicial foi observada na Testemunha (TE), seguida do 

glufosinato de amônio (GA) e paraquat (PA). A menor quantidade de palha foi observada 

no tratamento glyphosate (GY).  No final do experimento, os tratamentos não diferiram 

quanto a massa de palha remanescente no solo. Em todos os tratamentos, exceto no GY, 

houve redução da quantidade de palha após 158 dias de residência da palha no solo. 

 

Tabela 3. Quantidade de palha no início e final do experimento (após 158 de manutenção 

da palha no solo) e taxa de decomposição da palha de milheto. Urutaí – GO, 

2012 

Tratamentos 
Palha de milheto Mg ha -1 

 

Decomposição da palha  

 

02.02 09.07 Diferença K Taxa (dias) 

Testemunha 9,8 aA 4,33 aB 5,47  0,0059 a  134,27 b  

Glyphosate 4,00 cA 2,93 aA 1,07  0,0054 a  151,85 ab  

Glufosinato 6,84 bA 4,34 aB 2,50  0,0047 b  189,03 a  

Paraquat 7,06 bA 3,12 aB 3,94  0,0058 a  208,53 a  

Média 6,92  3,68   0,0054  170,92  

F dos fatores Fa = 48,92** Fb= 11,23** Fint = 4,56** Ftrat= 1,21*  Ftrat= 1,42* 
 

CV % trat - 34,98 data - 33,38  29,14 31,54   
CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). *Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%; NS - Teste F não significativo; a= 

tratamentos e b= tempo. Letras minúsculas refere a comparação entre os tratamentos. Letras maiúsculas 

refere a comparação entre as datas. 

 

Os resultados demonstram que a dessecação de culturas de cobertura com o 

herbicida glyphosate resulta em rápida perda de massa das plantas, até sua morte e, que, a 

mineralização da palha formada pode ser lenta, conforme resultados apresentados por 

Pacheco (2013). A rápida perda de massa após a aplicação do herbicida glyphosate pode 
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ser justificada pela exsudação de compostos nitrogenados através das raízes, como 

verificado por Kremer et al. (2005) e Damin et al. (2010a). Esses autores observaram 

aumento nas taxas de exsudação de compostos nitrogenados após aplicação do herbicida, 

que pode modificar a composição e atividade microbiana do solo, devido ao fornecimento 

de fontes de carbono altamente solúveis e prontamente disponíveis.  

Os resultados apresentados sobre a quantidade de palha remanescente de 

milheto após 158 dias de residência no solo (Tabela 3), são semelhantes aos obtidos por 

Boer et al. (2008) e Assis et al. (2011) em trabalho realizado com milheto, que após a 

dessecação com herbicida glyphosate,  obtiveram 3,9 e 3,1 Mg de biomassa seca por 

hectare, após 150 dias de permanência da palha no solo. Quanto à taxa de decomposição da 

palha o menor valo foi observado na testemunha com 134 dias (Tabela 3) considerando o 

inicio das medidas aos 12 dias após a dessecação, o que significa que nesse tratamento 

mineralização da palha foi mais rápida. Os demais tratamentos não diferiram entre si. 

Esses resultados corroboram com Damin et al, (2009; 2012) que indicaram perdas de N no 

sistema solo-planta após aplicação de glyphosate e glufosinato,  afetando as taxas de 

mineralização. No entanto, discordam dos resultados obtidos por Snapp & Borden, (2005), 

que demonstraram que a mineralização do N no solo é favorecida pela aplicação de 

glyphosate. Os autores atribuíram este resultado ao maior destacamento de folhas e raízes, 

causado pela senescência. Dessa forma, eles podem ter efeito físico que favorece a 

mineralização da palhada (Haney et al., 2002; Snapp & Borden, 2005). 

Para a quantidade de N na palha, houve interação dos fatores estudados (Tabela 

4). No início, houve redução do conteúdo de N no tratamento GY, enquanto no final os 

tratamentos não diferiram entre si. A redução de N no GY pode ser explicada pela maior 

emissão do N pela folha após aplicação de herbicidas no milheto, dados apresentados por 

Pacheco, (2013). A quantidade de N na palha foi reduzida em todos os tratamentos após 

158 dias de residência no solo, com exceção do tratamento GY, que não diferiu entre as 

épocas de avaliação. 

Para a decomposição de N os dados diferiram entre os tratamentos, onde o GY 

e o GA obtiveram seus valores de 110 e 105 dias, enquanto o tratamento PA e a TE, 

apresentaram taxa de decomposição inferior, com 81 e 83 dias respectivamente. Esses 

dados concordam com os apresentados por Boer et al (2007), que obteve valores de 

decomposição para o nitrogênio do milheto foi 110 dias. 
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Tabela 4. Conteúdo de N na palha do milheto no início e final do experimento e taxa de 

decomposição do nitrogênio, Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
N na palha de milheto kg/ha 

 

Decomposição do Nitrogênio  

02.02 09.07 Diferença K Taxa N (dias) 

Testemunha 337,24 aA 90,74 aB 246.5  0,0090   83,15 b  

Glyphosate 128,28 bA 66,38 aA 61,90  0,0072   110,19 a  

Glufosinato 278,17 aA 105,53 aB 172,64  0,0076   105,62 a  

Paraquat 311,88 aA 75,26 aB 236,62  0,0094   81,04 b  

Média 268,89  84,47   0,0083  95,0  

F dos fatores Fa = 124,03** Fb= 8,90** Fint = 5,88** Ftrat= 0,71 n.s  Ftrat= 1,36*  

CV % trat - 36,99 data - 40,18  36,55 18,41  
CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P=0,05). *Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%; NS - Teste F não significativo; -- a= 

tratamentos e b= tempo. Letras minúsculas refere a comparação entre os tratamentos. Letras maiúsculas 

refere a comparação entre as datas. 

 

 O teor de nitrogênio no solo (Tabela 5) apresentou interação da época de 

avaliação com os tratamentos. No início, maior teor de nitrogênio foi encontrado no 

Glufosinato, que não diferiu da Testemunha, seguido do Glyphosate e Paraquat, que 

apresentou o menor teor. Na segunda data avaliada, os maiores teores de nitrogênio foram 

encontrados no tratamento GA. 

 

Tabela 5. Teor de N na palha de milheto e teor de N-total no solo, no início e final do 

experimento, Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
N na palha de milheto (g kg

-1
) 

 

Teor de N total no solo (g kg
-1

)*** 

02.02 09.07 Diferença 02.02 09.07 Média 

Testemunha 9,81  21,00 11,19 1,04 aA  1,03 bA  1,035  

Glyphosate 3,98 22,00 18,02 1,03 aA  1,04 bA  1,033  

Glufosinato 6,85 24,46 17,61 1,06 aB  1,13 aA  1,100  

Paraquat 7,06 26,04 18,98 0,56 bB  0,84 cA  0,698  

Média 6,92 b 23,39 a  0,923   1,010    

F dos fatores Fa = 513,06** Fb= 1,06 ns Fint = 1,50 ns Fa= 692,16**  Fb= 229,05** 
 

Fint = 134,21**
 

CV % Trat - 19,18 data - 38,29  Trat -  2,85 data - 2,36 
CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P=0,05). *Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%; NS - Teste F não significativo; -- 
Tratamento quantitativo. a= tratamentos e b= tempo. ***Fonte dos dados: Pacheco, 2013. 

 

4.1.2 Resultados da palha referentes à coleta feita em litter bags 

 

Para massa seca, não houve interação das datas com o tipo de manejo da palha. 

A quantidade de palha remanescente sobre o solo (MS) foi maior na Testemunha em 

relação aos tratamentos com herbicida (Tabela 6). Nos tratamentos com herbicida foi 

observada menor quantidade de palha para o tratamento glyphosate, provavelmente devido 
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a menor quantidade de palha inicial do tratamento, ocasionada pela aplicação do herbicida. 

 

Tabela 6. Dados de massa seca em gramas, da palha de milheto contidas nos litter bags, 

Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
 Período de permanência da palha no solo 

 
33 53 73 93 113 133 153 Média 

Testemunha 
 

17,22 15,07 14,27 11,81 11,05 9,41 10,4 12,75 a 

Glyphosate 
 

7,68 8,38 7,03 4,81 4,82 4,02 4,01 5,82 c 

Glufosinato 
 

9,97 10,28 10,76 7,10 7,26 6,65 5,98 8,28 b 

Paraquat 
 

10,80 10,67 9,66 7,52 6,50 6,22 4,82 8,03 b 

Média  11,42 11,10 10,43 7,81 7,40 6,57 6,30  

Valores de F  F Herbicidas = 139,94**,  F Data = 17,97 --, F Interação = 1,25 NS 

CV(%)  CV Herbicidas = 21,05 %   CV Datas = 17,97 % 

Modelo   Linear - significativo a 1% 
   CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de  

Tukey (P=0,05).*Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%;NS - Teste F não significativo;-- 

Tratamento quantitativo. 

 

Nas variáveis referentes ao N no sistema, o conteúdo de N na palha (Tabela 7), 

apresentou interação dos fatores. A TE manteve seus valores superiores em todas as datas 

avaliadas, quando comparado aos demais tratamentos, sendo a média de N na palha de 

145,91 kg por hectare, seguida do tratamento com paraquat com média de 114,11 kg de N. 

O tratamento com glyphosate teve seu conteúdo de N menor em todas as datas avaliadas. O 

PA e o GA evidenciaram os menores conteúdos de N na média, 71,68 kg e 99,27 kg 

respectivamente. 

Para os dados referentes a taxa de decomposição da palha de milheto (Tabela 

8), não houve diferença significativa entre os tratamentos. A taxa de decomposição do 

nitrogênio (Tabela 8) foi maior na testemunha, sendo o tratamento Paraquat o que 

apresentou menor taxa. Os dados obtidos pelo método das sacolas discordam dos 

apresentados nas Tabelas 3 e 4, referentes à coleta de palha de fitomassa. Possivelmente a 

sacola desfavorece o contato da palha com o solo à medida que a decomposição do 

material avança, sendo esse efeito mais pronunciado na testemunha que continha maior 

quantidade de palha por sacola. Por este motivo, e pelo fato da coleta de fitomassa 

representar uma condição mais real para o processo de mineralização, as conclusões do 

trabalho, quando da obtenção de resultados contrastantes entre os métodos, considerou os 

resultados obtidos pela fitomassa. 

 



Tabela 7. Conteúdo de nitrogênio em quilo por hectare da palha de milheto contidas nos litter bags, Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
 Dias Após Aplicação dos Herbicidas 

13 33 53 73 93 113 133 153  

Testemunha 175,98 a 157,92 a 174,83 a 144,18 a 135,83 a 114,87 a 127,85 a 135,89 a  

Glyphosate 94,98 c 69,51 b 71,27 c 86,33 b 64,96 b 64,82 b 70,04 c 51,57 b  

Glufosinato 146,74 b 98,01 b 117,58 b 92,50 b 81,27 b 79,59 b 105,83 ab 72,66 b  

Paraquat 150,67 b 149,90 a 133,07 b 114,17 ab 123,51 a 89,48 ab 86,25 bc 65,87 b  

Média 142,09  118,84  124,19  109,29  101,39  87,20  97,49  81,50   

Valores de F  F Data = 14,04 
--
   F Herbicidas = 89,43**   F Interação = 2,19** 

CV(%)  CV Datas = 25,18    CV Herbicidas = 24,01    

Modelo  Linear - significativo a 1% 
CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (P=0,05).*Teste F significativo a 5%;  **Teste F significativo a 

1%; NS – Teste F não significativo,    -- Tratamento   quantitativo 

 

 

3
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Os dados de carbono (Tabela 9) demonstram que não houve interação das datas 

com os herbicidas. Em relação apenas as épocas de avaliação, houve redução no teor de 

carbono ao final do experimento de 41,49% para 32,32%. Durante o processo de 

decomposição dos resíduos orgânicos, ocorre redução da relação C:N, pois a medida que a 

mineralização avança, o C é perdido para a atmosfera na forma de CO2, enquanto o 

nitrogênio mineralizado pode permanecer no sistema. 

 

Tabela 8. Taxa de decomposição da palha de milheto e nitrogênio em 158 dias de 

manutenção no solo. Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
Palha de milheto  

 

Nitrogênio   

K Taxa (dias) K Taxa (dias) 

Testemunha 0,00418 b 186,81  0,00343 b  265,38 a  

Glyphosate 0,00548 ab 136,86  0,00406 b  184,74 ab  

Glufosinato 0,00430 b 177,07  0,00373 b  193,79 ab  

Paraquat 0,00727 a 127,85  0,00701 a  107,79 b  

Média 0,00530 157,12 0,00455  187,92  

F dos fatores Ftrat = 4,37*  Ftrat = 1,55 ns Ftrat= 6,51**  Ftrat= 3,71**  

CV % 36,43 42,10  36,05 47,31  
CV(%)-Coeficiente de variação.Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P=0,05).*Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%;NS-Teste F não significativo. 

 

Tabela 9. Carbono e relação C:N da palha remanescente de milheto após aplicação 

herbicidas, inicio e final do experimento. Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
C  

 

C:N 

Inicio Final Redução  Inicio Final Média 

 -------------%-----------  - - 

Testemunha 41,22 33,04 7,18  47,46 26,35 36,90 a 

Glyphosate 42,72 32,80 9,92  47,70 26,26 36,98 a 

Glufosinato 40,86 32,22 8,64  44,00 27,85 35,93 a 

Paraquat 41,07 31,22   29,98 22,37 26,17 b 

Média 41,49 a 32,32 b   42,28 a 25,71 b  

F dos fatores F Herb = 0,71
ns

 F data = 33,70** F int =0,30
ns

  F Herb = 4,34** F data = 72,78** F int =1,64
ns

 

CV % Herbicida 8,82 Data  7,12  Herbicida 29,56    Data 22,86 
CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P=0,05). *Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%; NS – Teste F não significativo. 

 

A relação C:N (Tabela 9) foi afetada pela época de avaliação e pelo manejo da 

palha, no entanto, não houve interação destes fatores. Houve redução da relação C:N no 

final do experimento, o que pode ser justificado pela perda de carbono descrita 

anteriormente. A aplicação de paraquat resultou na formação de palha com menor relação 

C:N do que na Testemunha e nos tratamentos com aplicação de glyphosate ou glufosinato, 

visto que o paraquat não possui mecanismo de ação agindo no ciclo do nitrogênio por esse 
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motivo este tratamento pode ter sido beneficiado com maior quantidade de nitrogênio 

diminuindo assim a relação C:N. É amplamente aceito que nos resíduos vegetais com 

relação C:N superior a 30 a decomposição do material no solo é lenta, favorecendo a 

imobilização em detrimento a mineralização, enquanto os resíduos com relação C:N menor 

que 30 é favorecida pelas altas taxas de mineralização, disponibilizando maior quantidade 

de N (Moreira & Siqueira, 2006). Assim, o menor tempo de meia vida no tratamento 

paraquat está associado a relação C:N mais baixa. 

 

4.2 CARBONO DA BIOMASSA MICROBIANA 

 

Neste trabalho, o conteúdo de carbono da biomassa microbiana (CBM) não foi 

afetado pelos herbicidas e pelas datas de avaliação (Tabela 10).  Embora este parâmetro 

seja indicador da qualidade microbiológica do solo, vale ressaltar que indica somente as 

diferenças de tamanho entre a comunidade microbiana do solo, não refletindo sua 

diversidade. Portanto, não é possível concluir que não houve efeito dos herbicidas sobre a 

microbiota do solo. 

Accinelli et al. (2002) observaram que, quando se aplicam as doses 

recomendadas de glyphosate e glufosinato de amônio, não há interferência na atividade da 

biomassa microbiana dos solos. Em trabalho realizados por Damin et al. (2012), o CBM 

foi reduzida pela aplicação de glyphosate e glufosinato em aveia preta quando comparado 

a Testemunha. Os autores atribuíram esses resultados não ao efeito tóxico do herbicida, 

mas sim a elevação da relação C:N observada na palha. 

 

Tabela 10. Carbono da Biomassa Microbiana (mg C.kg-1solo) sob palha de milheto 

dessecada com herbicidas. Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
 Dias Após Aplicação dos Herbicidas 

0 15 30 45 60 90 120 165 Média 

Testemunha 167,86 140,44 631,73 363,49 551,66 234,44 182,35 421,67 336,70 a 

Glyphosate 155,91 147,64 554,06 362,09 501,25 127,79 173,98 451,36 309,26 a 

Glufosinato 170,92 229,90 570,20 302,47 537,52 128,57 129,20 549,51 327,28 a 

Paraquat 128,38 160,36 538,00 358,62 515,61 174,80 176,35 528,01 322,52 a 

Média 155,77 169,58 573,50 346,67 526,51 166,40 165,47 487,64  

Valores de F  F Herbicidas = 0,76 ns    F Interação = 0,40 ns    F Data = 34,31 
--
 

CV(%)  CV Herbicidas = 32,32    CV Datas = 54,35 

Modelo        linear, significativo a 1%. Não obteve ajuste de R
2
 

CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P=0,05).  *Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%; NS – Teste F não significativo; -- 

Tratamento quantitativo. 
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4.3 VARIÁVEIS REFERENTES ÀS PLANTAS DE MILHO, ESPIGA 

E PRODUTIVIDADE 

 

Para os teores de N nos grãos e na folha (Tabela 11) não houve diferença entre 

os tratamentos. Os parâmetros referentes às espigas (Tabela 12), a altura de plantas, ao 

número de plantas e a produtividade de milho nas áreas com palhas tratadas e não tratadas 

com herbicidas também não diferiram entre si.Esses dados estão de acordo com os 

apresentados por Argenta et al. (2002), que verificaram em estudo que os herbicidas 

glyphosate, glufosinato de amônio e paraquat, utilizados na dessecação, não afetaram o 

rendimento de grãos de milho. 

 

Tabela 11. Quantidade de N nos grãos e teor de N na folha do milho. Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 
                      Quantidade de N no grão e folha   

N grão (g kg
-1

) N grão (kg ha
-1

)  

 

 N na folha (g kg
-1

) 

Testemunha 17,04  140,13   36,67  

Glyphosate 14,25  117,10   37,63  

Glufosinato 16,28  122,87   36,42  

Paraquat 17,06  127,48   41,26  

Média 16,15 126,89  37,99 

Valores de F 1,82 ns 0,77 ns  1,69 ns 

CV(%) 17,15 24,85  12,80 
CV(%) – Coeficiente de variação.;NS - Teste F não  significativo. 

 

Tabela 12. Variáveis referentes às espigas de milho. Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 

  Avaliações   

D  C  NF NG Peso de 1000 grãos  

mm cm - - G 

Testemunha 50,3 17,4 15,7 36,0 360,8 

Glyphosate 50,3 17,6 15,6 34,6 364,2 

Glufosinato 50,3 17,5 15,6 35,0 355,4 

Paraquat 50,6 17,3 15,9 36,0 368,2 

Média 50,4 17,4 15,7 35,4 362,1 

Valores de F 0,12 ns 0,81ns 0,85 ns 0,79 ns 0,30 ns 

CV (%) 3,16 7,4 3,2 6,15 7,68 
CV(%) – Coeficiente de variação.; NS - Teste F não significativo; D = diâmetro; C = comprimento; NF = 

número de fileiras; NG = número de grãos. 

 

Na variável de massa da matéria seca total (grão + parte aérea) (Tabela 13), 

observou-se que a testemunha diferiu dos demais tratamentos com herbicidas, com 

diferenças de até 3,31 Mg por hectare. Esse resultado demonstra que os tratamentos com 

herbicidas, apesar de não afetar a produtividade em grãos, diminui a produção de massa da 
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planta, resultando em menor quantidade de palha deixada no sistema. Possivelmente, em 

sistemas com teores mais restritivos de N no solo, o uso de herbicidas pode reduzir a 

produção da cultura subsequente. 

 

Tabela 13. Variáveis referentes às espigas de milho. Urutaí – GO, 2012 

Tratamentos 

                                    Avaliações    

MS A NP  Produtividade MST 

g m -   Mg ha
-1 

 Mg ha
-1

 

Testemunha 151,3 2,2 19,7 8,2 18,04 a 

Glyphosate 122,0 2,2 18,7 8,0 15,96 b 

Glufosinato 126,2 2,2 18,2 7,5 15,69 b 

Paraquat 112,4 2,2 18,5 7,4 14,73 b 

Média 128,0 2,2 18,8 7,78 16,10 

Valores de F 1,77 ns 0,12 ns 0,33 ns 0,95 ns 2,16* 

CV(%) 27,55 4,77 17,4 14,36 16,62 
CV(%) – Coeficiente de variação. Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 

(P=0,05). *Teste F significativo a 5%; **Teste F significativo a 1%; NS - Teste F não significativo. MS = 

massa seca planta inteira (caule, folha e inflorescência); A = altura; NP = número de plantas; MST= Massa 
grãos + parte aérea. 

 

Cabe salientar que, embora a produtividade do milho, avaliada em 1 ha,  não 

diferiu entre os tratamentos (Tabela 13), apresentou diferenças de produtividade de até 0,8 

Mg (13,3 sc ha
-1

) entre a testemunha e os tratamentos com herbicidas, refletindo em menor 

produção de massa seca da planta inteira.  

A redução da quantidade de palhada de milho, deixada sobre o solo, e os 

menores teores de N da palhada de milheto, associado a redução da mineralização da 

palha, podem após ciclos sucessivos de cultivo ocasionar redução da produtividade, menor 

disponibilidade de N no sistema e intensificação da erosão, ocasionada pela redução da 

cobertura do solo. Estes fatores devem ser considerados para a elaboração de estratégias de 

manejo que garantam maior sustentabilidade dos agroecossistemas.   

Ainda, a tomada de decisão quanto ao uso de herbicidas no manejo da palhada 

deve contabilizar, no custo das práticas adotadas, o N perdido do sistema e a menor 

quantidade de palha de milho formada, a fim de avaliar se o uso destas moléculas é 

realmente a alternativa mais rentável para o produtor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 

- A aplicação de herbicidas reduz a taxa mineralização da palhada de milheto e 

os herbicidas glyphosate e glufosinato de amônio reduzem a velocidade de mineralização 

do nitrogênio contido na palha 

- A aplicação desses herbicidas não afetam a produtividade de grãos de milho, 

mas afeta a produção de massa seca total da planta. 
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