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HÍBRIDOS DE MILHO SUBMETIDOS Á APLICAÇÃO DE BIOESTIMULANTES E 

NITROGÊNIO EM COBERTURA 

 

RESUMO- Objetivou se com o presente trabalho avaliar a influência da aplicação 

conjugada ou não de fungicida e bioestimulante em diferentes estádios fenológicos, 

formas e fontes de adubação nitrogenada aplicada em cobertura, sobre os caracteres 

agronômicos de milho. Para isso foram conduzidos três experimentos em campo, 

sendo um para avaliação da aplicação conjugada ou não de bioestimulante e 

fungicida, um para a avaliação da aplicação de somente bioestimulante e um para a 

avaliação de adubação nitrogenada em cobertura. Todos os experimentos foram 

implantados no sistema de plantio direto, com mesmos tratos culturais, em 

delineamento de blocos casualizados, com três repetições. No primeiro experimento 

avaliou se a influência da aplicação conjugada ou não de bioestimulante e fungicida 

nos estádios fenológicos V4 e VT, sobre os caracteres  agronômicos de hibrido de 

milho cultivado em primeira e segunda safra, ano agrícola 2016 / 2017. Os demais 

experimentos foram desenvolvidos somente em segunda safra. O segundo 

experimento foi avaliado somente o efeito da aplicação de bioestimulante a base de 

extrato de algas, aplicado no tratamento de sementes e nos estádios fenológicos V4 e 

VT. O terceiro experimento avaliou o efeito da aplicação de adubação nitrogenada em 

cobertura no estádio V4, sendo os tratamentos formados pela combinação de quatro 

fontes de ureia e duas formas de aplicação. A aplicação conjugada ou não de fungicida 

e bioestimulante em primeira safra apresentou significância somente para diâmetro 

de colmo. Em segunda safra apresentou para todos os caracteres, exceto massa de 

mil grãos. A aplicação de bioestimulante a base de extrato de alga, no tratamento de 

sementes e nos estádios V4 e VT, promoveu incrementos nos caracteres agronômicos, 

exceto massa de mil grãos. As fontes e formas de aplicação de adubação nitrogenada 

a base de ureia em cobertura, não diferiram da adubação realizada somente no plantio 

para nenhum dos caracteres avaliados, exceto massa de mil grãos. 

 

Palavras-chaves: Zea mays L., reguladores de crescimento, adubação nitrogenada 
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MAIZE HYBRIDS SUBMITTED TO THE APPLICATION OF BIO-STIMULANT AND 

NITROGEN IN COVERAGE 

 

ABSTRACT-  The objective of this work was to evaluate the influence of the application 

of fungicide and biostimulant, on different stages, sources and forms off aplication of 

nitrogen fertilization, on the agronomic characters of maize. Three experiments were 

carried out in the field, one for the evaluation of the application of biostimulant and 

fungicide, one for the evaluation of the application of only biostimulant and one for the 

evaluation of nitrogen fertilization in coverage. All experiments were implanted in the 

no - tillage system, with the same cultural treatments, in a randomized block design, 

with three replications. In the first experiment, it was evaluated the influence of the 

application of biostimulant and fungicide on the agronomic characters of maize hybrid 

cultivated in the first and second harvests, agricultural year 2016/2017. The other 

experiments were carried out only in the second harvest. The second experiment was 

evaluated only the effect of the application of biostimulant based on algae extract, 

applied in the treatment of seeds and in the phenological stages V4 and VT. The third 

experiment evaluated the effect of the application of nitrogen fertilization in cover, in 

the V4 stage, being the treatments formed by the combination of five sources of urea 

and two forms of application (on the surface or incorporated to the soil). The application 

of fungicide and biostimulant in the first harvest was only significant for stem diameter. 

In second crop presented for all the characters, except mass of a thousand grains. The 

application of biostimulant based on seaweed extract, in the treatment of seeds and in 

the V4 and VT stages, promoted increases in the agronomic characteristics, except for 

a thousand grain mass. The sources and forms of application of nitrogen fertilization 

based on urea did not differ from the fertilization done only in the planting for none of 

the characters evaluated, except for a thousand grain mass. 

 

Key-words: Zea mays L., growth regulators, nitrogen fertilization 
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CAPÍTULO I - CONSIDERAÇÕES GERAIS  

      

1.1 INTRODUÇÃO  

 
A cultura do milho no Brasil, na maioria das regiões de cultivo apresenta 

elevado nível tecnológico, condições de manejo adequadas e materiais genéticos com 

resistência a doenças e pragas, entretanto apesar destas características, a produção 

de grãos é bastante inferior ao máximo potencial produtivo, sendo a busca por opções 

que elevem a produção de grãos, cada vez maior entre os fabricantes de insumos e 

produtores. A correção da fertilidade do solo de forma inadequada, é um dos principais 

fatores limitantes a obtenção de elevadas produtividade de grãos de milho (RESENDE 

et al., 2012). 

Nesse contexto a adubação nitrogenada é quantitativamente a mais exigida 

pela cultura do milho, entretanto, existe uma grande dificuldade na determinação da 

forma que o manejo deste tipo de adubação deve ser realizado, devido ao 

comportamento diferenciado quando aplicado aos solos e perdas que podem ocorrer 

devido ao tipo de fonte utilizado e forma de aplicação (GOES et al., 2012, 

VALDERRAMA et al., 2014, CAIRES; MILLA, 2016).  

A uréia é a pricipal fonte utilizada para a realização de adubação nitrogenada 

de cobertura na cultura do milho (VALDERRAMA et al., 2011), devido ao baixo custo 

quando comparada a outras fontes de adubação nitrogenada. Entretanto, a uréia 

apresenta alta solubilidade em água e é rapidamente convertida em formas que 

podem ser facilmente perdidas por lixiviação e volatização de NH3, o que reduz a 

capacidade de disponibilizar nitrogênio e o aproveitamento pelas culturas agrícolas 

(SANGOI et al., 2004, PEREIRA et al., 2009). 

A incorporação da uréia é uma forma de reduzir a volatização promovida pela 

atividade enzimática da urease (CIVARDI et al., 2011), porém na grande maioria das 

áreas de cultivo são instaladas sob o sistema de plantio direto, sendo o revolvimento 

do solo uma prática inviável. Desta forma, outras opções são necessárias para 

promover aumentos na eficiência da adubação nitrogenada, dentre estas opções 
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destacam se o uso de inibidores de urease (NBPT) e revestimento da uréia com 

polímeros ou gel (CANTARELLA, 2007). 

Em áreas de cultivo em que a correção da fertilidade do solo é adequada, a 

disponibilidade de nitrogênio deixa de ser um fator limitante a produção de grãos, 

neste caso, a aplicação exógena de moléculas com capacidade de modular o 

metabolismo vegetal é uma opção promissora para obtenção de elevadas 

produtividades, dentre estas moléculas destacam se os fungicidas, bioativadores, 

bioestimulantes e fertilizantes foliares.  

Os bioestimulantes são moléculas com efeitos fisiológicos semelhantes aos 

hormônios vegetais (AVILA et al., 2008), em função desta característica acredita se 

que a aplicação destes, são capazes de influenciar a produtividade devido a alteração 

benéfica sobre a porcentagem de germinação, arquitetura de plantas, 

desenvolvimento de raízes secundárias, floração, frutificação, diminuição da 

senescência foliar e aumento da atividade fotossintética (CASTRO; VIEIRA, 2001; 

SILVA et al., 2008). 

Os fungicidas são utilizados com o intuito de prevenir doenças foliares, 

principalmente os pertecente ao grupo químico das estrobilurinas, devido ao seu 

amplo espectro de atuação, entretanto relatos na literatura demostram que a aplicação 

de fungicidas além de apresentarem efeitos sobre o patógeno, são capazes ainda de 

modificar o metabolismo vegetal, promovendo efeitos como o, aumento da atividade 

da enzima nitrato redutase, redução da senescência foliar e incrementos na 

produtividade (FAGAN et al, 2010, PINTO, 2010). 

Diante do que foi exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito 

diferentes fontes e formas de aplicação de adubação nitrogenada e da aplicação 

conjugada ou não de bioestimulante com fungicida, sobre os caracteres agronômicos 

de milho.  

 

  

1.2 CULTURA DO MILHO 
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O milho é uma planta anual, robusta, monocotiledônea, pertencente à divisão 

Magnoliophyta, classe Liliopsida, subclasse Commelinidae, ordem Poales, família 

Poaceae, subfamília Panicoideae, tribo Andropogonea, gênero Zea, sendo o nome 

científico da espécie Zea mays (L.). É uma planta de ciclo vegetativo bastante variado, 

entre 100 e 180 dias, em função da diversidade de genótipos (superprecoce, precoce 

e tardio), período esse que vai entre a semeadura e a colheita (DEMETRIO et al., 

2008). 

O ciclo da cultura do milho ocorre em cinco etapas de desenvolvimento: (1ª) 

germinação e emergência: período entre a semeadura e o aparecimento da plântula, 

varia entre 4 a 14 dias, em função da temperatura e umidade do solo; (2ª) crescimento 

vegetativo: começo após a emissão da segunda folha e finaliza no início do 

florescimento, maior ou menor período desta etapa é determinado pelas condições 

climáticas e pelo genótipo; (3ª) florescimento: intervalo entre o início da polinização e 

o início da frutificação; (4ª) frutificação: ocorre entre a fecundação e o enchimento 

completo dos grãos, varia entre 40 a 60 dias; (5ª) maturidade fisiológica: período após 

a frutificação e surgimento de camada negra na base dos grãos, relavativemente curto 

e indicativo do ciclo de vida da planta de milho (FANCELLI; DOURADO NETO, 2000). 

Entre as cinco etapas do ciclo da cultura do milho, mencionadas anteriormente 

ocorrem diversos estádios fenológicos, que também são influenciados pelas 

condições climáticas e genótipo. O conhecimento de cada estádio é fundamental para 

otimização do manejo de irrigação, nutrição e outras práticas culturais. O sistema de 

classificação utilizado divide o desenvolvimento da planta em vegetativo (V) e 

reprodutivo (R). As subdivisões dos estádios vegetativos ocorrem por meio de 

numeração, V1, V2, V3 até Vn, sendo que Vn corresponde a última folha emitida antes 

do pendoamento (Vt). O primeiro e o último estádio são representados 

respectivamente com Ve (emergência) e Vt (pendoamento) (MAGALHÃES et al, 

2003). 

A cultura do milho no Brasil, devido as condições climáticas, pode ocorrer em 

duas épocas de cultivo. A primeira semeadura, é denominada como safra de verão ou 

primeira safra, é realizada normalmente, durante o período chuvoso, que varia de 

acordo com a região, fins de agosto para a Região Sul e meses de outubro a novembro 



4 

 

 

no Sudeste e no Centro Oeste. A segunda semeadura, denominada como safrinha ou 

segunda safra, ocorre posteriormente a primeira safra, em período de menor 

intensidade de precipitações pluviométricas, geralmente em fevereiro ou março, 

quase sempre após a soja (CRUZ et al., 2008). 

Em função do valor atrativo do grão da soja para os produtores,  nas últimas 

safras de verão verificou se uma redução nas áreas plantadas de milho e um aumento 

das áreas na segunda safra. Na safra 2016/2017 a produtividade de milho primeira 

safra foi de 7500 kg ha-1 em uma área cultivada de 5.482.500 ha. Na segunda safra, 

a produtividade foi menor em relação a primeira, cerca de 5562.3 kg ha-1, porém houve 

aumento expressivo da área de cultivo  para 12.109.000 ha (CONAB, 2016).   

Apesar do Brasil ser o terceiro maior produtor mundial de grãos de milho e na 

maioria das suas regiões apresentar produtividades satisfatórias, com lucratividade 

compensatória aos agricultores, a produção de grãos brasileira é inferior aos principais 

países produtores, China e Estados Unidos da América, o que é devido principalmente 

a descuidos no controle de plantas daninhas, pragas e doenças, correção da 

fertilidade do solo e escolha do material genético.  

 

 

1.3 BIORREGULADOR 
 

Biorregulador é caracterizado como uma substância orgânica, de origem 

natural ou sintética, não nutriente, que em concentrações reduzidas possuem a 

capacidade de promover, inibir ou modificar os processos morfológicos e fisiológicos 

dos vegetais. Possuem efeitos semelhantes as classes hormonais das auxinas, 

giberelinas, citocininas, retardadores e inibidores de etileno (CASTRO et al., 2009).  

Os biorreguladores possuem efeitos no tecido vegetal muito semelhante aos 

hormônios vegetais e em função desta característica acredita se que a aplicação 

destes nas culturas agrícolas possam promover aumentos na quantidade e na 

qualidade da produção (CASTRO; VIEIRA, 2001). Entretanto, a combinação de 

biorreguladores, dose, época, local e forma de aplicação interferem diretamente sobre 
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a capacidade de absorção e assimilação dos hormônios aplicados exogenamente 

(DOURADO NETO et al., 2014). 

 
 

1.4 BIOESTIMULANTES 
 

Os bioestimulantes são considerados como a combinação de dois ou mais 

biorreguladores, ou destes com outras substâncias químicas, como aminoácidos, sais 

minerais, vitaminas e nutrientes, podendo ser aplicados diretamente sobre os tecidos 

vegetais ou utilizados para o tratamento de sementes (KLAHOLD et al., 2006, 

CASTRO et al., 2009). 

Junglaus (2008), estudou a influência Stimulate® sobre caracteres agronômicos 

de pepino, híbrido tipo japonês “Tsuyataro”, em plantas exertadas e não exertadas. A 

aplicação de 375 mL ha-1 aumentou significativamente o número de frutos, massa de 

frutos totais e comerciais por metro quadrado, em plantas não exertadas.     

Pepke et al. (2009) avaliaram concentrações de Bioestimulante Stimulate® em 

variedades de alface e verificaram que a dose de 150 ml 100 L-1, para a variedade 

crespa “Verônica” promoveu incrementos no diâmetro médio e no peso das plantas. 

Para variedade americana “Lucy Brow”, a dose de 100 ml 100 L-1 elevou o teor de 

clorofila das folhas. 

Dourado Neto et al. (2014), verificaram que na cultura do milho o uso de 

Stimulate® proporcionou incrementos no diâmetro de colmo, número de grãos por 

fileira e número de grãos por espiga. Os mesmos autores, observaram na cultura do 

feijão, que indepedente da dose e da forma de aplicação, o uso de bioestimulante 

Stimulate® gerou maior número de grãos por plante e produção de grãos. 

Krenchinski et al. (2014), observaram em milho cultivado segunda sagfra o uso 

de bioestimulante organomineral (Qualytus SCP®) no tratamento de sementes, na 

dose de 4 mL kg-1, demonstrou eficiência na promoção de incrementos em caracteres 

agronômicos como: altura de plantas, massa de mil sementes e produtividade. 

Bertolin et al. (2014), relataram que  a aplicação de Stimulate® tanto no 

tratamentos de sementes quanto via foliar em plantas de soja, proporciona 
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incrementos no número de vagens por planta e produtividade de grãos. Os mesmos 

autores  observaram que a maior produtividade foi obtida quando a aplicação ocorreu 

durante a fase reprodutiva. 

 

   

1.4.1 HORMÔNIOS VEGETAIS  
 

Os hormônios são compostos químicos, produzidos em uma célula, em 

pequenas concentrações que modificam os processos celulares em uma célula 

adjacente, interagindo com proteínas específicas que atuam como receptores 

conectados a rotas de transdução de sinal, desta forma, os hormônios vegetais 

possuem a capacidade de promover modificações fisiológicas e, ou morfólogicas, 

influenciando em todas as etapas do desenvolvimento vegetal (VIEIRA et al., 2010). 

O desenvolvimento vegetal é regulado por nove classes de hormônios vegetais: 

auxinas, giberelinas, citocininas, etileno, ácido abscísico, brassinoesteróides, 

jasmonatos, ácido salicílico e estrigolactonas (TAIZ et al., 2017). 

Os hormônios vegetais são utilizados pelas indústrias de insumos agrícolas 

como base para a síntese de substâncias químicas semelhantes e com as mesmas 

funções regulatórias, sendo utilizada com o intuito de induzir mudanças no 

metabolismo vegetal, promovendo ou inibindo o desenvolvimento das plantas. Essas 

substâncias são conhecidas como reguladores de crescimento, diferem dos 

hormônios vegetais por não serem sintetizados nos tecidos vegetais e para serem 

capazes de modular o metabolismo, devem ser aplicados em concentrações mais 

elevadas que os sintetizados naturalmente pelas plantas (VIEIRA et al., 2010). 

 

 

1.4.2 AUXINAS  
 

A auxina é considerada como essencial ao crescimento das plantas, sendo que 

a sua sinalização atua em praticamente todas as etapas do desenvolvimento vegetal. 

Foi a primeira classe hormonal a ser estudada nos vegetais, sendo em um primeiro 

momento, relacionada com a capacidade de expansão celular e fototropismo. O ácido 
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indol-3-acético (AIA) é principal forma sintetizada e a mais encontrada nos tecidos 

vegetais (VIEIRA et al., 2010, TAIZ et al., 2017). 

O AIA devido a simplicidade da sua estrutura serviu como base para o 

desenvolvimento de vários reguladores de crescimento. Dentre estes, pode se 

destacar, o ácido 1-naftaleno-ácetico (ANA), ácido indolbutírico (AIB), o ácido 2,4-

diclorofenoxiacético (2,4-D) e o ácido 2-metóxi-3,6-diclorobenzoico (dicamba), sendo 

estes dois últimos utilizados como herbicidas seletivos na agricultura (TAIZ et al., 

2017).  

A síntese de AIA ocorre em tecidos com elevada divisão celular e crescimento 

rápido, principalmente nas partes aéreas. Os meristemas apicais, caules e folhas 

jovens, são os tecidos vegetais em que a síntese de auxina ocorre com maior 

frequência. Nos meristemas apicais das raízes, também ocorre biossíntese de auxina, 

porém em menor intesidade da que ocorre nas partes aéreas (TAIZ; ZEIGER, 2012).  

Após a realização de vários estudos, é conhecido que as auxinas estão 

envolvidas nos processos de expansão e alongamento celular, dominância apical, 

diferenciação das gemas florais, formação de raízes laterais e adventícias, 

determinação do crescimento, tamanho e forma de frutos, diminuição do ínicio da 

abscisão foliar e de frutos. Em função desses inúmeros processos que as auxinas 

influenciam, elas são aplamente utilizadas na agrícultura e na cultura de tecidos 

vegetais (VIEIRA et al.,2010, TAIZ; ZEIGER, 2012).  

 

 

1.4.3 CITOCININAS  
 

As citocininas foram descobertas após a identificação de um análogo sintético, 

denominado cinetina. Nas décadas de 1940 e 1950, o pesquisador Folge Skooge e 

seus colaboradores, da Universidade de Winscosin (EUA), realizaram diversos 

ensaios para avaliar a proliferação de células da medula de fumo in vitro. A partir do 

densenvolvimento destes ensaios, foi observado que após a autoclavagem de 

esperma de arenque, este apresentava uma alta capacidade de induzir a divisão 

celular. Posteriormente, do DNA autoclavado foi identificada uma molécula 
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denominada como cinetina, um derivado da adenina (ou aminopurina), 6-

furfurilaminopurina (TAIZ; ZEIGER, 2012).  

O local de biossíntese das citocininas é predominantemente no meristema dos 

ápices das raízes. Sendo que as citocininas produzidas nessas regiões são 

transportadas no xilema até as partes áreas, junto com a água e íons absorvidos pelas 

raízes. Em função do local de síntese, qualquer estresse que provoque danos ou 

interfiram no metabolismo das raízes, ocorre uma redução nos níveis endógenos de 

auxina (TAIZ; ZEIGER, 2012). 

As citocininas estão envolvidas nos processos de crescimento e 

desenvolvimento das plantas, modulando o alongamento, crescimento e divisão 

celular e no retardamento da senescência de folhas e frutos. Essa classe hormonal 

também é responsável pela indução de brotações laterais e pela expansão das folhas 

e frutos (SALISBURY; ROSS, 2012, TAIZ; ZEIGER, 2012). 

Em função dos efeitos fisiológicos semelhantes, auxinas e citocininas 

normalmente atuam de forma combinada, estas duas classes formam um balanço 

hormonal que direciona o crescimento vegetal. Uma alta razão auxina /citocinina 

estimula a formação de raízes, enquanto que uma baixa razão promove a formação 

de partes áreas (brotações laterais) e em níveis intermediários, o tecido cresce como 

um calo (massas de células em crescimento desordenado) indiferenciado (VIEIRA et 

al., 2010, TAIZ; ZEIGER, 2012). 

 

 

1.4.4 GIBERELINAS  
 

As giberelinas (GAs) foram reconhecidas por Eichi Kurosawa em 1926, a partir 

da investigação de uma doença que provocava um crescimento anormal das plantas 

de arroz e suprimia a produção de sementes. Em 1930, Yusuke Sumuki identificou um 

composto secretado pelo fungo causador da doença, que posteriormente foi 

denominado como giberelina, em função do nome do fungo Gibberella fujikuroi 

(atualmente possui o nome de Fusarium fujikuroi)  (SALISBURY; ROSS, 2012, TAIZ 

et al., 2017). 
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Estudos posteriores permitiram realizar a caracterização de GAs produzidas 

pelo F. fujikuroi, a partir disto foram identificadas substâncias semelhantes ás GAs em 

tecidos vegetais mas em concentrações bem inferiores as produzidas pelo fungo. Em 

vegetais a primeira giberelina descoberta foi denominada como GA1, encontradas em 

extratos de sementes de feijão escarlate em 1958. Na grande maioria das espécies 

estudadas até o momento, possuem GA1 e, ou GA4,  sendo as duas principais formas 

estruturais com função hormonal. Além destas duas formas, os vegetais possuem 

várias formas inativas de GAs, que são as precussoras ou produtos das GAs ativas 

(TAIZ et al., 2017). 

As GAs promovem o alongamento do caule, influenciam a germinação de 

sementes, atuando sobre a quebra de dormência e a mobilizaçãos das reservas do 

endosperma. Afetam o período de transição da fase juvenil para a fase reprodutiva, 

incluindo a indução da floração, determinação do sexo e o estabelecimento de frutos. 

Do ponto de vista comercial as GAs são aplamente utilizadas para, produção de frutos 

e cana de açucar, melhoramento vegetal e regulação da altura em cultivos de flores 

(TAIZ et al., 2017). 

 

 

1.5 FUNGICIDAS NA CULTURA DO MILHO 
 

O milho quando cultivado em regiões com condições climáticas favoráveis ao 

seu densenvolvimento, e utilizado, nas duas safras agrícolas, aumenta sua 

permanência no campo propiciando incidência de patógeno. Nesses casos, ou em 

sucessão ao plantio da soja, na maioria das vezes se faz necessário a adoção de 

medidas de manejo para evitar os prejuízos causados por doenças e consequentes 

reduções na produtividade (DUARTE; JULIATTI; FREITAS, 2009, KIMATI et al., 

2005). A aplicação de fungicidas na cultura do milho é uma das principais medidas de 

manejo para prevenção de doenças (CASELA; FERREIRA; ALMEIDA, 2006).  

Dentre os fungicidas mais utilizados pelos produtores, destaca se os inibidores 

de quinona oxidase (Q0I), denominados como estrobilurinas. Esta classe de fungicidas 

atuam inibindo a cadeia respiratória no complexo III, impedindo a transferência de 
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elétrons na mitocôndria, reduzindo a respiração celular e a quantidade de energia 

produzida (ATP) pelas células do fungo, o levando a morte (BARTLETT et al., 2002). 

Ao longo dos anos de uso da estrobilurinas e com o desenvolvimento de 

estudos, observou se que além do efeito sobre os fungos, a aplicação desta classe de 

fungicida pode promover efeitos fisiológicos sobre os vegetais.  D’Abadia et al. (2015) 

verificaram em cultivar de feijão, que a aplicação de piraclostrobina promoveu 

aumentos na atividade da redutase do nitrato, altura de plantas, número de grãos por 

vagens e na produtividade de grãos. Já para milho, Schumacher et al. (2017), não 

verificaram efeitos sobre caracteres agronômicos de híbridos simples, cultivados em 

safrão de verão.   

Os resultados contraditórios são frequentes na literatura e demonstram a 

necessidade do desenvolvimento de estudos para o maior esclarecimento dos efeitos 

dos diferentes tipos de estrobilurinas sobre as culturas agrícolas.  

 

 

1.6 ADUBAÇÃO NITROGENADA  
 

O nitrogênio é um elemento essencial para o desenvolvimento vegetal, sendo 

participante de uma série de rotas metabólicas, tais como a síntese de ATP, 

coenzimas NADH e NADPH, clorofila, proteínas, citocromos, ácidos nucleicos e 

enzimas (GROSS et al., 2006). Porém, o manejo de adubações nitrogenadas pode 

ser bastante complexo, devido ao elevado teor de perda, as quais podem ocorrer por 

meio de lixiviação, escorrimento superficial, erosão, volatização de amônia e 

desnitrificação. A maior ou menor porcentagem de perda, é determinada pela forma 

de aplicação, manejo e fonte do nutriente (QUEIROZ et al., 2011).  

A dificuldade na determinação do manejo da adubação nitrogenada aplicada 

em cobertura, torna se ainda maior em regiões em que se cultiva o milho em segunda 

safra, normalmente a semeadura ocorre em sistema de plantio direto e em função 

disso, alguns  agricultures optam por utilizar a matéria orgânica gerada pela cultura 

da primeira safra, principalmente a soja, como fonte de adubação nitrogenada, 

entretanto esta possui baixa capacidade de disponibilizar nitrogênio e aliada a alta 
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demanda do milho por este elemento, torna se um fator limitante a produtividade de 

grãos nestas áreas (GOES et al., 2012). 

A fonte de fertilizante nitrogenado mais comum e utilizada pelos produtores é a 

uréia. Esta fonte apresenta como características, alta concentração de nitrogênio, 

menor custo por unidade de N, facilidade de mistura com outras fontes e aplicação, 

entretanto, possui alta solubilidade em água o que aumenta as perdas por 

volatilização, especialmente quando aplicada sobre a superfície do solo (SILVA et al., 

2012). 

Com o objetivo de reduzir as perdas de N e aumentar a eficiência de uréia, 

algumas estratégias são utilizadas. O uso de inibidores de urease (N-(n-

butil)tiofosfóricotriamida) - NBPT) e de nitrificação, a adição de compostos 

acidificantes e adutos de uréia, incorparação da uréia no perfil do solo e 

revestimento com polímeros ou gel, conhecidos como fertilizantes de liberação 

lenta ou controlada (CANTARELLA, 2007). 
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CAPÍTULO II – DESEMPENHO AGRONÔMICO DE HÍBRIDO DE MILHO, EM 

PRIMEIRA E SEGUNDA SAFRA, SUBMETIDO A APLICAÇÃO DE FUNGICIDA E 

BIOESTIMULANTES 

 

RESUMO - A utilização de fungicidas ou bioestimulantes, são capazes de 

promoverem efeitos fisiológicos sobre as culturas agrícolas de maneira a afetar a 

produtividade, porém existem poucas informações sobre a aplicação simultânea 

dessas moléculas. Sendo assim, objetivou se avaliar a influência da aplicação 

conjugada ou não, de fungicida e bioestimulante sobre caracteres agronômicos de 

milho, cultivado em primeira e segunda safra, ano agrícola 2016 / 2017, no município 

de Jataí-GO. O estudo foi conduzido na Universidade Federal de Goiás, Regional 

Jataí. Os tratamentos utilizados consistiram na aplicação foliar de fungicidas e 

bioestimulantes conjugados ou não nos estádios fenológicos V4 e VT. O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados, com três repetições. Foram 

avaliados os seguintes caracteres agronômicos: altura de planta, altura de inserção 

de espiga, diâmetro de colmo, número de fileiras por espiga, número de grãos por 

fileira, massa de mil grãos e produtividade. Em primeira safra, a aplicação fungicida e 

a conjugação com bioestimulante, apresentou incrementos somente para diâmetro de 

colmo. Em segunda safra, a aplicação de fungicida e a conjugação com bioestimulante 

nos estádios fenológicos V4 e VT, apresentou incrementos para todos os caracteres 

agronômicos, exceto massa de mil grãos.  

 

Palavras chave: Zea mays L., fitorreguladores, produtividade de grãos 
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CHAPTER II – AGRONOMIC PERFORMANCE OF CORN HYBRID, IN FIRST AND 

SECOND HAVERST, AFTER APPLICATION OF FUNGICIDES AND BIO-

STIMULANTS 

 

ABSTRACT -  The use of fungicides or biostimulants, are able to promote physiological 

effects on agricultural crops in a way that affect productivity, but there is little 

information on the simultaneous application of these molecules. The objective of this 

study was to evaluate the influence of the fungicide and biostimulant application on 

agronomic traits of maize, cultivated in the first and second crop, agricultural year 

2016/2017, in the municipality of Jataí-GO. The study was conducted at the Federal 

University of Goiás, Jataí Regional. The treatments used consisted in the leaf 

application of fungicides and biostimulants conjugated or not in the phenological 

stages V4 and VT. The experimental design was randomized blocks, with three 

replicates. The following agronomic characters were evaluated: plant height, first ear 

height, stem diameter, number of rows per spike, number of grains per row, mass of 

one thousand grains and productivity. In the first harvest, the fungicide application and 

the conjugation with biostimulant presented increment only for stem diameter. In the 

second crop, the application of fungicide and the conjugation with biostimulant in the 

V4 and VT phenological stages, showed increments for all the agronomic characters, 

except mass of a thousand grains. 

 

Key words: Zea mays L., phytoregulators, grain yield 
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2.1 INTRODUÇÃO  

 

O melhoramento genético vegetal, foi um dos fatores que permitiu a expansão 

da fronteira agrícola, entretanto, a introdução de espécies até antes não cultivadas em 

determinadas áreas, assim como seu maior tempo de permanência no campo, elevou 

a incidência de patógenos, reduzindo a produtividade e a qualidade dos produtos 

obtidos (BARROS et al.,2008). Em função dos efeitos deletérios dos patógenos sobre 

as culturas agrícolas, o produtor tem a necessidade de tomar ações que neutralizem 

estes efeitos, principalmente por meio da aplicação de fungicidas (STORY et al., 

2003). 

Dentre os fungicidas utilizados, os grupos dos princípios ativos triazol e 

estrobilurinas, possuem destaque pela eficácia no controle das doenças foliares da 

cultura do milho (DUARTE et al. 2009, JARDINE; LACA-BUENDÍA, 2009, VILLANI, 

2016). Apesar do principal objetivo da aplicação de fungicidas seja o controle de 

patógenos, essas moléculas são capazes de promoverem mudanças fisiológicas nas 

plantas (AMMERMANN et al., 2000). Alguns autores relatam alterações fisiológicas 

como, aumento no teor de clorofila, maior assimilação de nitrogênio por meio da 

atividade da enzima nitrato redutase, incremento na taxa fotossintética, aumento da 

atividade de enzimas antioxidantes e da produtividade de grãos (FAGAN et al., 2010; 

SOARES et al., 2011; D’ABADIA et al., 2015, JADOSKI et al.; 2015). 

Em algumas situações na cultura do milho, a tecnificação nos tratos culturais 

atingiu níveis altíssimos que permitiram elevados patamares de produtividade, 

entretanto, este fator promoveu uma estagnação na capacidade produtiva. Neste 

contexto, a adoção de novas tecnologias no manejo da cultura do milho, está se 

tornando uma prática cada vez mais maior pelos os produtores, visando promover 

aumentos na produtividade e na qualidade final dos produtos gerados (DOURADO 

NETO et al., 2014). Dentre estas novas tecnologias, pode se destacar, o uso de 

sementes melhoradas e de elevada qualidade fisiológica, associada a aplicações 

associadas de inseticidas, fungicidas e reguladores de crescimento (SILVA et 

al.,2008). 
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Os bioestimulantes são substâncias que possuem a capacidade de regular o 

crescimento vegetal. São definidos como substancias de origem natural ou sintética, 

provenientes da combinação de dois ou mais biorreguladores vegetais e a 

combinação destes com outras macromoléculas (aminoácidos, vitaminas) e nutrientes 

(KLAHOLD et al., 2006). Além disso induzem a expressão do potencial genético das 

plantas por meio de alterações metabólicas provocadas pela formação de um balanço 

hormonal adequado ao crescimento vegetal (SILVA et al.,2008). 

Em função do que foi exposto, objetivou se com o presente trabalho se avaliar 

a influência da aplicação cojugada ou não de fungicida e bioestimulante em diferentes 

épocas de aplicações, sobre caracteres agronômicos de milho, cultivado em duas 

safras distintas, no município de Jataí-GO. 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

O estudo foi realizado na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí 

durante a primeira e a segunda safra do ano agrícola 2016 / 2017. O solo da área 

experimental é classificado como Latossolo Vermelho Distroférrico, de acordo com a 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2006).  

A análise química do solo na camada de 0-20 cm, apresentou os seguintes 

resultados: pH (CaCl2) = 5,2; Ca = 2,30 cmolc.dm-3; Mg = 0,81 cmolc.dm-3; Al = 0,12 

cmolc.dm-3; H+Al = 3,3 cmolc.dm-3; K = 0,12 cmolc.dm-3; P (mel) = 2,4 mg.dm-3; S  = 

4,4 mg.dm-3; B  = 0,12 mg.dm-3; Cu (mel) = 0,8 mg.dm-3; Fe (mel) = 20 mg.dm-3; Mn 

(mel) = 19,6 mg.dm-3; Zn (mel) = 2,3 mg.dm-3; Na (mel) = 1,8 mg.dm-3; M.O = 20,6 

g.dm-3; CTC = 6,5 cmolc.dm-3 e V (%) = 49,7. 

O clima da região é do tipo Aw, segundo a classificação de Koppen, com chuvas 

no verão e seca no inverno. Os dados de precipitação e temperaturas máximas e 

mínimas nas duas safras são apresentados nas figuras 1 e 2. 

A semeadura dos experimentos foi realizada sob o sistema de plantio direto. 

Em ambas as safras foi utilizado o hibrido LG 6036. A semeadura ocorreu de duas 

formas, manualmente para a testemunha e mecanicamente (semeadora pneumática) 
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para os demais tratamentos. A diferença do modo de semeadura, foi devido à 

ausência do tratamento de sementes para a testemunha.   

Para o tratamento de sementes, foi utilizado produto constituído pela 

combinação de fungicida + inseticida, Piraclostrobina + Tiofanato metílico + Fipronil, 

na dose 200 ml p.c./100 kg de sementes, de acordo com a recomendação do 

fabricante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Precipitação pluviométrica (mm) e temperaturas máximas e mínima (ºC) da 
área experimental, dias após a semeadura (DAS), primeira safra, ano 
agrícola 2016 / 2017 no munícipio de Jataí-GO, no período de 13/12/2016 
a 06/05/2017. Barras representam a somatória da precipitação ao longo do 
período de 15 dias.  

 
Utilizou se como adubação de base, o formulado 08-28-16, acrescido com 

mono amônio fosfato (MAP), na dose de 365 kg ha-1, baseando se em recomendação 

técnica para a cultura do milho (SOUZA; LOBATO, 2004). A adubação de cobertura 

foi realizada em estádio fenológico V4 (30 dias após a semeadura), na dose de 140 kg 

ha-1 de nitrogênio, sendo utilizada como fonte, ureia encapsulada com inibidor de 

urease NBPT, sobre a superfície do solo, na entrelinha de plantio. 

Os tratamentos utilizados neste trabalho foram constituídos por aplicações 

conjugadas ou não, de fungicidas e bioestimulantes, aplicados via foliar, nos estádios 

fenológicos V4 e VT, sendo estes descritos na tabela 1. As doses dos produtos 

V4 VT 
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utilizados neste estudo e que constituíram os tratamentos estudados são descritos na 

tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Precipitação pluviométrica (mm) e temperaturas máximas e mínima (ºC) da 
área experimental, dias após a semeadura (DAS), segunda safra, ano 
agrícola 2016 /2017, no munícipio de Jataí-GO, no período de 08/03/2017 
a 18/08/2017. Barras representam a somatória da precipitação ao longo do 
período de 15 dias.  

 

Para o controle de plantas daninhas, aos 40 dias após a emergência, foi 

realizada aplicação de glifosato, na dose de 3 L ha-1. Para o controle de insetos foram 

realizadas duas aplicações de 0,3 L ha-1 de Clofenapir, nos estádios fenológicos V3 e 

V5, posteriormente realizou-se a aplicação de 0,5 L ha-1 de Acetamiprido + Alfa 

cipermetrina no estádio V8. 

Nas aplicações de herbicidas, fungicidas e inseticidas e dos tratamentos, 

utilizou se pulverizador costal, dotado de cilindro CO2 e barra de 4 bicos espaçados a 

0,5 m e pontas TJ – 60 11002VS. Todas as aplicações foram realizadas seguindo as 

condições recomendadas pelos fabricantes. 

As unidades experimentais foram constituídas por 6 linhas de 6 metros, com 

espaçamento de 0,45 m entre si, apresentando uma área total de 16,2 m2. Foi 

considerado com área útil da parcela, cinco metros das quatro linhas centrais, 

V4 
VT 
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totalizando 9 m2. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 

com três repetições por tratamento. 

 

Tabela 1: Descrição dos tratamentos utilizados no experimento de milho, hibrido LG 
6036, primeira e segunda safra, ano agrícola 2016 / 2017, munícipio de 
Jatai-GO. 

Tratamentos Combinações e épocas de aplicação  

Testemunha Somente adubação de plantio + herbicidas + inseticidas 

T1 TS1 + fungicida (V4)2 + fungicida (VT)3 

T2 TS + fungicida (V4)2 + Agrumax (V4)4 + Nova (V4)5 

T3 TS + fungicida (V4)2 + Agrumax (V4)4 + Nova (V4)5 + Phosfik (V4)6 

T4 
TS + fungicida (V4)2 + Agrumax (V4)4 + Nova (V4)5 + Phosfik (V4)6 + 
Nova (VT)4 

T5 
TS + fungicida (V4)2 + Agrumax (V4)4 + Nova (V4)5 + Phosfik (V4)6 + 
Nova (VT)5 + Phosfik (VT)6 

T6 
TS + fungicida (V4)2 + Agrumax (V4)4 + Nova (V4)5 + Phosfik (V4)6 + 
Nova (VT)5 + Phosfik (VT)6 + K-Bomber (VT)7 

T7 
TS + fungicida (V4)2 + Agrumax (V4)4 + Nova (V4)5 + Phosfik (V4)6 + 
Nova (VT)4 + Phosfik (VT)6 + Spray Dunger (VT)8 

1    TS = tratamento de sementes, realizado com Standak Top®    
2   Abacus® HC: Fungicida, grupo químico: Estrobilurina e Triazol   
3   Ativum®: Fungicida, grupo químico: Triazol, Carboxamida e Estrobilurina 
4    Agrumax MZ: Fertilizante foliar composto por micronutrientes e N 
5  Nov@®: Bioestimulante a base de algas marinhas rico em fitosaponinas, glicina/betaína, 
polisacarídeos, aminoácidos, vitaminas e oligoelementos quelatados 
6   Phosfik Cu 4: Protetor foliar composto por 11% de N, 22% de P2O5 e 4% de Cu 
7   K-Bomber: Fertilizante foliar composto por 5% de P e 55% de K2O 
8     Spray Dunger 124: Fertilizante foliar baseado em NPK e micronutrientes 

 
A colheita de ambos experimentos foi realizada manualmente. Posteriormente 

a colheita foi realizada a debulha das espigas contidas nas três linhas centrais pelo 

uso de trilhadora estacionária. A massa de grãos obtida, foi utilizada para a 

determinação da massa de mil grãos e produtividade. A massa de mil grãos foi 

determinada utilizando se oito subamostras de 100 de grãos, retiradas de forma 

aleatória após trilhar as espigas, sendo corrigida para 13% de umidade (BRASIL, 

2009). Para a determinação da produtividade foi realizada a correção de estande por 
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meio do método da covariância de estande ideal, utilizando o número de espigas e a 

massa de grãos obtidas das três linhas centrais, corrigida para 13 % de umidade e 

posteriormente extrapoladas para kg ha-1 (BRASIL, 2009). 

A quarta linha central foi utilizada para a determinação de altura de planta, 

altura de inserção de espiga, diâmetro de colmo e colheita de espigas para a 

determinação de número de fileiras por espiga e número de grãos por fileira, sendo 

utilizadas 10 plantas aleatórias. Para a determinação de altura de planta (medida do 

nível do solo até a inserção da última folha) e altura de inserção de espiga (medida do 

nível do solo até a inserção da primeira espiga) foi utilizada uma régua graduada em 

centímetros. O diâmetro de colmo foi determinado pela medição do segundo colmo 

acima do solo, utilizando paquímetro digital em milímetros. O número de fileiras de 

grãos foi obtido por meio da contagem de todas as fileiras de cada espiga e o número 

de grãos por fileira por meio da contagem de todos os grãos de uma fileira escolhida 

ao acaso. 

 
Tabela 2: Doses dos produtos utilizados na formação dos tratamentos no experimento 

de milho, hibrido LG 6036, apresentados na tabela 1, primeira e segunda 
safra, ano agrícola 2016 / 2017, munícipio de Jatai-GO. 

Produtos  Dose Tratamentos aplicados 
1Abacus® HC 0,25 L ha-1 Todos 
2Ativum®  800 mL  p.c.* ha-1 Somente tratamento 2 
3Nov@®  1,0 L ha-1 Todos, exceto tratamento 1 
4Phosfik Cu 4 0,5 L ha-1 Todos, exceto tratamentos 1 e 2 
5Agrumax MZ  1,0 kg ha-1 Tratamentos 4, 5, 6 e 7 

Agrumax MZ 2,0 kg ha-1 Tratamentos 2 e 3 
6K bomber 1,0 kg ha-1 Tratamento  6 
7Spray Dunger 124  1,0 kg ha-1 Tratamento 7 
*p.c.: produto comercial 
1   Abacus® HC: Fungicida, grupo químico: Estrobilurina e Triazol   
2   Ativum®: Fungicida, grupo químico: Triazol, Carboxamida e Estrobilurina 
3    Agrumax MZ: Fertilizante foliar composto por micronutrientes e N 
4 Nov@®: Bioestimulante a base de algas marinhas rico em fitosaponinas, glicina/betaína, 
polisacarídeos, aminoácidos, vitaminas e oligoelementos quelatados 
5   Phosfik Cu 4: Protetor foliar composto por 11% de N, 22% de P2O5 e 4% de Cu 
6   K-Bomber: Fertilizante foliar composto por 5% de P e 55% de K2O 
7     Spray Dunger 124: Fertilizante foliar baseado em NPK e micronutrientes  

 

Os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro Wilk) e de 

homocedasticidade (Levene) e posteriormente a análise de variância, as variáveis que 
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apresentaram significância pelo teste F, foram submetidas a desdobramentos por 

meio de contrastes ortogonais, com auxílio do software SISVAR (FERREIRA, 1998).  

Foram analisados os seguintes contrastes ortogonais: Y1 = Testemunha x  

Demais tratamentos (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7); Y2 = Fungicida (T1) x 

Bioestimulantes (T2+T3+T4+T5+T6+T7); Y3 = Bioestimulante somente em V4 (T2 + 

T3) x Bioestimulante em V4 e VT (T4 + T5 + T6 + T7); Y4 = Bioestimulante em V4 sem 

fosfito de cobre (T2) x Bioestimulante em V4 com fosfito (T3); Y5 = Um bioestimulante 

em VT (T4 + T5) x Dois bioestimulantes em VT (T6 + T7); Y6 = Um bioestimulante em 

VT sem fosfito (T4) x Um bioestimulante em VT com fosfito (T5); Y7 = Dois 

bioestimulantes sem fosfito de cobre (T6) x Dois bioestimulantes em VT com fosfito 

(T7).   

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Nas figuras 1 e 2 são apresentadas as condições climáticas para os dois 

experimentos avaliados neste presente estudo. No primeiro experimento, cultivado em 

primeira safra (2016 / 2017), houveram precipitações ao longo de todo experimento 

(Figura 1), favorecendo o crescimento das plantas de milho. Para o segundo 

experimento, cultivado em segunda safra, houve irregularidades na ocorrência de 

precipitações ao longo do período de condução do experimento (Figura 2), média de 

162,40 mm, considerada como baixa para o cultivo do milho (FANCELI; DOURADO 

NETO, 2004). Em função do baixo volume das precipitações e do início de estresse 

hídrico das plantas, 66 dias após a semeadura foi necessário a realização de irrigação 

na área total.  

De acordo com Karnok (2000) o desenvolvimento vegetal é dependente de 

condições ambientais favoráveis, de forma que a presença de algum tipo de estresse 

dificulta a percepção de efeitos promovidos pela aplicação de reguladores de 

crescimento. Porém o mesmo autor relata que mesmo em condições de estresse, o 

uso de reguladores permite a planta uma maior capacidade de resposta, em função 

da síntese de substâncias antioxidantes  
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As aplições conjugadas ou não de fungicida e bioestimulante não promoveram 

efeitos significativos para nenhum dos caracteres avaliados no cultivo do milho em 

primeira safra, exceto diâmetro de colmo (Tabela 3). Foi realizado o desdobramento 

por meio de contraste ortogonal somente para a varíavel que apresentou significância, 

para os demais caracteres foi apresentada  as médias de cada tratamento (Tabela 3).  

Todos os contrastes ortogonais foram significativos para diâmetro de colmo, a 

aplicação de fungicida ou a conjugação com bioestimulante, Y2, promoveu maior 

incremento, 3,54 cm a mais do que a testemunha.  Resultado semelhante ao obtido 

neste estudo, para diâmetro de colmo, em primeira safra (Tabela 3), são relatados por 

Dourado Neto et al. (2004), que avaliando a aplicação de Stimulate® no tratamento de 

sementes e pulverizações foliares em milho, verificou incrementos promovidos pela 

aplicação do bioestimulante, para esta variável. 

 

Tabela 3:  Valores médios de altura de planta (ALTP), altura de inserção de espiga 
(ALTIN), número de fileiras de grãos por espiga (NFESP), número de 
grãos por fileira (NGFIL), massa de mil grãos (MMG) e produtividade 
(PRODUT) para hibrido de milho LG 6036 submetido a  aplicações 
conjugadas ou não de fungicida e bioestimulante, fertilizante foliar e 
bioestimulante, cultivado em primeira safra, ano agrícola 2016 / 2017, 
Jataí-GO. 

Tratamentos  
ALTP  
(m) 

ALTIN 
(m)  

NFESP NGFIL  
MMG 

(g) 
PRODUT 
(Kg ha-1) 

Testemunha   2,43ns   1,38ns   16,50ns 26,50ns   304,20ns   5961,09ns 
T1 2,40 1,36 16,93  28,93 311,65 7573,37 
T2 2,35 1,38 16,56  28,77 315,40 6878,43 
T3 2,37 1,36 17,13  29,06 316,04 7067,10 
T4 2,39 1,36 16,46  30,37 319,57 7183,87 
T5 2,35 1,35 16,60  31,27 323,44 7817,30 
T6 2,37 1,35 16,10  31,00 327,42 7707,02 
T7 2,42 1,37 16,87  29,03 329,93 7399,37 

*MG 2,39 1,36 16,64 29,37 318,46 7198,44 

**CV (%) 0,12 2,57 4,99 7,54 31,20 9,33 
ns: não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade. *MG= Média geral. **CV = 
coeficiente de variação. 

   

Na tabela 4, são apresentados os valores do quadrados médios e na tabela 5 

as estimativas dos contrastes ortogonais para os caracteres agronômicos avaliados 

em segunda safra. No experimento cultivado em segunda safra, a aplicação de 
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fungicida e biostimulante, de forma conjugada ou não apresentou efeitos para todos 

os caracteres (Tabela 4), exceto massa de mil grãos (média de 253,18 g). 

Os resultados para a massa de mil grãos obtidos neste estudo, em ambas as 

safras, estão de acordo com Dourado Neto et al. (2004), Dourado Neto et al. (2014), 

Martins et al. (2016), que não verificaram efeitos da aplicação de bioestimulantes 

sobre esta variável. Em trabalho realizado por Krenchinski et al. (2013), os autores 

verificaram respostas diferentes, onde a aplicação de bioestimulante organomineral 

no tratamento de sementes de milho alterou de forma significativa a massa de mil 

grãos. 

 

Tabela 4:  Valores dos quadrados médios obtidos dos contrastes ortogonais para 
altura de planta (ALTP), altura de inserção de espiga (ALTINS), diâmetro 
de colmo (DC), número de fileiras de grãos por espiga (NFESP), número 
de grãos por fileira (NGFIL), massa de mil grãos (MMG) e produtividade 
(PRODUT)  para hibrido de milho LG 6036 submetido a aplicações 
conjugadas ou não de fungicida e bioestimulante, cultivado em segunda 
safra, ano agrícola 2016 / 2017, Jataí-GO. 

Contrastes  ALTP  ALTINS  DC  NFESP NGFIL  PRODUT 

Y1 0,16* 0,07* 0,83* 3,90* 90,05* 2571871,57* 
Y2 0,00ns 0,00ns 0,12* 0,35ns 3,43ns 8065,6ns 
Y3 0,04ns 0,03* 0,00ns 1,00ns 32,87ns 86328,23ns 
Y4 0,03* 0,07ns 0,04ns 0,01ns 41,61ns 1975708,17* 
Y5 0,00ns 0,00ns 0,01ns 0,05ns 15,41ns 96786,44ns 
Y6 0,02ns 0,00ns 0,00ns 3,84* 6,00ns 585687,53ns 
Y7 0,05* 0,01ns 0,06ns 0,03ns 9,13ns 176,04ns 

ns: não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade 
*Significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade  
Y1 = Testemunha x Demais tratamentos (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7) 
Y2 = Somente fungicida (T1) x Fungicida e bioestimulante (T2+T3+T4+T5+T6+T7) 
Y3 = Bioestimulante em V4  (T2 + T3) x Bioestimulante em V4 e VT (T4+T5+T6+T7) 
Y4 = Bioestimulante em V4  sem fosfito (T2) + Bioestimulante em V4 com fosfito (T3) 
Y5 = Um bioestimulante em VT (T4 + T5)  + Dois bioestimulante em VT (T6 + T7) 
Y6 = Um bioestumulante em  VT sem fosfito (T4) x Um bioestumulante em  VT com fosfito (T5) 
Y7 = Dois bioestumulantes em  VT sem fosfito (T4) x Dois bioestumulantes em  VT com fosfito (T5) 

 

Para Y1 houve diferença significativa para todos os caracteres avaliados 

(Tabela 4), demonstrando que a aplicação conjugada ou não de fungicida e 

bioestimulante resultou em incrementos sobre os caracteres agronômicos de milho 

cultivado em segunda safra (Tabela 5).  
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SANTOS et al. (2013) observaram que a aplicação de bioestimulante a base 

de extrato de algas, no tratamento de sementes e em estádio V3 na cultura do milho, 

resultou em incrementos ao longo do tempo características fitotécnicas como: altura 

de plantas, diâmetro de caule, área foliar, massa seca de folhas, caule e raízes. 

KRENCHINSKI et al. (2013) também verificaram incremento na altura de planta 

promovido pelo tratamento de sementes de milho com bioestimulante organomineral  

porém não verificaram efeitos para área foliar, índice de área foliar, diâmetro de colmo, 

altura de inserção de espiga e índice de prolificidade. 

 
Tabela 5:  Estimativas dos contrastes ortogonais para altura de planta (ALTP), altura 

de inserção de espiga (ALTINS), diâmetro de colmo (DC), número de 
fileiras de grãos por espiga (NFESP), número de grãos por fileira (NGFIL), 
massa de mil grãos (MMG) e produtividade (PRODUT)  para hibrido de 
milho LG 6036 submetido a aplicações conjugadas ou não de fungicida e 
bioestimulante, cultivado em segunda safra, ano agrícola 2016 / 2017, 
Jataí-GO. 

Contrastes  
ALTP 
(m)  

ALTINS 
(m)  

DC 
(cm)  

NFESP NGFIL  
PRODUT 
(Kg ha-1) 

Y1 -0,24 -0,17 -0,56 -1,21 -5,86 -989,83 
Y2  0,00  0,00  0,21  0,37 -1,15 56,05 
Y3  0,01  0,08 -0,02  0,50   2,87 146,90 
Y4  0,14  0,06  0,16  0,07   5,27 1147,67 
Y5 -0,01 -0,08 -0,04 -0,13   2,27 179,62 
Y6  0,11  0,03 -0,01  1,60   2,00 624,87 
Y7 -0,17 -0,09 -0,20 -0,13 -2,47 10,83 

ns: não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade 
*Significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade  
Y1 = Testemunha x Demais tratamentos (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7) 
Y2 = Somente fungicida (T1) x Fungicida e bioestimulante (T2+T3+T4+T5+T6+T7) 
Y3 = Bioestimulante em V4  (T2 + T3) x Bioestimulante em V4 e VT (T4+T5+T6+T7) 
Y4 = Bioestimulante em V4  sem fosfito (T2) + Bioestimulante em V4 com fosfito (T3) 
Y5 = Um bioestimulante em VT (T4 + T5)  + Dois bioestimulante em VT (T6 + T7) 
Y6 = Um bioestumulante em  VT sem fosfito (T4) x Um bioestumulante em  VT com fosfito (T5) 
Y7 = Dois bioestumulantes em  VT sem fosfito (T4) x Dois bioestumulantes em  VT com fosfito (T5) 

 

Em relação ao Y2, a aplicação de somente fungicida não diferiu 

estatisticamente da aplicação conjugada com bioestimulante para todos os caracteres 

avaliados (Tabela 4). Ambas as moléculas são capazes de promoverem efeitos 

fisiológicos sobre os vegetais, porém neste estudo não foram suficientes para 

promoverem incrementos nos caracteres de forma que uma molécula se sobressaísse 

sobre a outra. 
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Resultados semelhantes quanta a produtividade para o experimento de 

primeira safra,  foram verificados por autores como Martins et al. (2016) e Pereira et 

al. (2007), sendo que ambos não observaram efeitos da aplicação de bioestimulantes 

sobre a produção de grãos de milho. Em contraste aos resultados para primeira safra 

e semlhantes ao Y2, autores como Dourado Neto et al. (2004) e Ferreira et al. (2007) 

relataram incrementos na produtividade quando realizou se aplicação de 

bioestimulantes na cultura do milho. 

O Y3 apresentou significância somente para a altura de inserção de espiga 

(Tabela 4), sendo que aplicação de conjugada de fungicida e bioestimulante somente 

em V4 proporcionou maiores médias para esta variavel (Tabela 5), o que pode ser 

devido ao fornecimento de fitohormônios promovidos pelo tratamentos aplicados em 

V4, ocorrer em uma fase de intenso crescimento. De acordo com Abrantes et al. 

(2011), durante a fase vegetativa a planta deve possuir em seus tecidos maior 

quantidade de reguladores de crescimento do que durante a fase reprodutiva, o que 

reforça a hípotese para o resultado deste contraste. 

Resultados semelhantes ao Y3, quanto ao uso de bioestimulantes em VT foram 

relatados por Galindo et al. (2015), que avaliando a aplicação de bioestimulantes a 

base de Egeria densa e Ascophyllum nodosum em estádio VT e R2 na cultura do milho, 

não verificou influência sobre altura de plantas, inserção de espiga, número de fileiras 

de grãos por espiga, grãos por fileira e massa de mil grãos.   

Para o contraste Y4, houve efeitos significativos para a altura de planta e 

produtividade (Tabela 4). A aplicação de bioestimulante em estádio V4 sem fosfito de 

cobre foi superior ao tratamento em que houve a aplicação (Tabela 5). O fosfito de 

cobre promove resistência a patógenos por meio de alterações no metabolismo 

vegetal, tais como aumento da espessura da parede celular, o que dificulta a 

penetração de patógenos e acúmulo de substâncias tóxicas ao patógeno, como 

fitoalexinas ou proteínas relacionadas a processos de defesa contra os patógenos, 

como peroxidases, quitinases e β-1,3-glucanases (ESHRAGHI et al., 2011). 

Entretanto a síntese dessas moléculas com ação defensiva promovem desvios nas 

rotas metabólicas responsáveis pela produção de ATP, reduzindo a capacidade de 
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geração de energia, podendo promover redução nos caracteres agronômicos, como 

ocorreu no Y4 (Tabelas 4 e 5). 

O contraste Y5, não apresentou significância para nenhum dos caracteres 

agronômicos, demonstrando que aplicações adicionais de bioestimulante em estádio 

VT, para as condições ambientais deste experimento, não geram efeitos fisiológicos 

nas plantas de milho de forma a promover incrementos nos caracteres agronômicos 

de milho, o que pode ser devido ao crescimento e definição potencial produtivo ocorrer 

em estádios anteriores ao VT (MAGALHÃES et al. 2002)..   

Em relação o contraste Y6, houve efeito significativo para o número de fileiras 

de grãos por espiga (Tabela 4), sendo que aplicação de bioestimulante sem adição 

de fosfito de cobre em VT, apresentou maior média para este caractere (Tabela 5). O 

contraste Y7 apresentou significância somente para altura de plantas (Tabela 4), 

sendo que a aplicação adicional de fosfito de cobre promoveu maior média para esta 

característica (Tabela 5).  

A ação protetora do fosfito de cobre é indepedente da ação do bioestimulante, 

de maneira que as duas moléculas podem exercer efeitos fisiológicos em diferentes 

estádios, refletindo de diferentes formas sobre os caracteres agronômicos, o que pode 

justificar os resultados para Y6 e Y7 (Tabela 4). O maior incremento para  Y6 e Y7  

quando não houve aplicação de fosfito (Tabela 5) segue a mesma justificativa de Y4, 

em que a aplicação de fosfito de cobre pode promover redução da produção ou 

aumento do consumo de energia (ATP), para a produção de macromoléculas com 

ação defensiva.    

 

2.3 CONCLUSÃO   
 

Aplicações conjugadas ou não de fungicida e bioestimulante nos estádios 

fenológicos V4 e VT, não promoveram efeitos sobre nenhum dos caracteres 

agrônomicos de milho cultivado em primeira safra, exceto diâmetro de colmo. A 

aplicação de fungicida e a conjugação com bioestimulante promoveram incrementos 

no diâmetro de colmo. 
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Aplicações de fungicida conjugada ou não com bioestimulante nos estádios 

fenológicos V4 e VT, promoveram incrementos para todos os caracteres agrônomicos, 

exceto massa de mil grãos, em milho cultivado em segunda safra.  
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CAPÍTULO III – USO DE BIOESTIMULANTE A BASE DE EXTRATO DE ALGAS 

NOS COMPONENTES AGRONÔMICOS DA CULTURA DO MILHO EM SEGUNDA 

SAFRA 

 

RESUMO -  O uso de moléculas com efeitos fisiológicos é cada vez maior na 

agricultura, principalmente as de origem natural, com destaque aos produtos a base 

de extratos de algas marinhas.  Acredita se que a aplicação destes possam alterar de 

forma benéfica os crescimento e desenvolvimento vegetal, geramento incrementos no 

rendimento das culturas agrícolas, porém são escassos os estudos sobre doses, 

formas e melhores épocas de aplicação dessas substâncias. Nesse contexto o 

presente trabalho objetivou avaliar a influência da aplicação de bioestimulante a base 

de extrato de algas no tratamento de sementes e diferentes estádios fenológicos sobre 

os caracteres agrônomicos de milho. O experimento foi conduzido na Universidade 

Federal de Goiás, Regional Jataí durante a segunda safra de 2017. Os tratamentos 

utilizados consistiram na aplicação de bioestimulante no tratamento de sementes e 

nos estádios fenológicos V4 e VT. O delineamento experimental utilizado foi em blocos 

casualizados, com três repetições. Avaliou se, os seguintes caracteres agronômicos: 

altura de planta, altura de inserção de espiga, diâmetro de colmo, número de fileiras 

por espiga, número de grãos por fileira, massa de mil grãos e produtividade. Houve 

influencia significativa da aplicação de bioestimulante em diferentes momentos, para 

todos os caracteres agronômicos avaliados, exceto para a massa de mil grãos. 

 

Palavras chave: Zea mays L., tratamentos de sementes, produtividade   
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CHAPTER III – AGRONOMIC PERFORMANCE OF CORN HYBRID IN SECOND 

HARVEST, SUBMITTED TO DIFFERENT CONJUGATIONS OF FUNGICIDES AND 

BIO-STIMULANTS 

 

ABSTRACT -  The use of molecules with physiological effects in agriculture are 

increasing, mainly of natural origin, highlighting products based on seaweed extracts. 

It is believed that the application of that products has beneficial effects on plant growth 

and development, increasesing yields of agricultural crops, but studies on doses, forms 

and better times of application are scarce. In this context the present work aimed to 

evaluate an influence of the application of biostimulant on the basis of algae extract 

without seed treatment and different phenological stages on the corn agronomic 

characters. The experiment was conducted at the Federal University of Goiás, Jataí 

Regional during the second crop of 2017. The treatments used consisted of the 

application of biostimulant on seed treatment and in different phenological stages in V4 

and VT. The experimental design was randomized block design, with three replications. 

Were evaluated the following agronomic characters: plant height, first ear height, stem 

diameter, number of rows of grain per ear of corn, number of grains per rows, mass of 

one thousand grains and productivity. There was significant influence of the application 

of biostimulant in different moments for all agronomic characters evaluated, except for 

the mass of a thousand grains.  

 

Key words: Zea mays L., seed treatment, productivity  

 

 

 

  



37 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO  
 

Na cultura do milho, ao longo dos anos houve a introdução de inúmeras 

inovações tecnológicas, principalmente as de manejo e melhoramento genético, o que 

elevou consideravelmente o potencial produtivo. Apesar do constante surgimento de 

novas tecnologias, a semente é a principal responsável pelo sucesso dos 

empreendimentos agrícolas. Desta forma, o uso de sementes com elevada qualidade 

fisiológica, associada a aplicação de produtos que mantenham ou melhorem a 

capacidade de estabelecimento em campo, são fundamentais para o alcance de 

produções elevadas (SILVA et al.,2008, LUDWIG et al., 2011).  

O tratamento de sementes (TS) esta se tornando  uma prática bastante comum 

entre os produtores, devido a sua capacidade de manutenção de elevadas taxas de 

germinação e controle de patógenos, possibilitando melhores condições para 

desenvolvimento inicial  das culturas agrícolas. No TS pode ser utilizadas diversas 

substâncias químicas, tais como: inseticidas, fungicidas, nematicidas, aminoácidos, 

micronutrientes e reguladores de crescimento (BINSFELD et al., 2014).  

A aplicação de controladores hormonais, principalmente os bioestimulantes, 

tem se apresentado como uma opção favorável para geração de incrementos na 

produtividade das espécies agrícolas, devido aos seus efeitos sobre o metabolismo 

vegetal (CASTRO, 2001). O extrato de alga tem sido amplamente utilizado como 

bioestimulante, principalmente por ser um produto de origem natural e por possuir 

semelhança com as citocininas. Na comunidade európeia é comum o uso de produtos 

constituídos por extrato de alga para aplicações foliares ou no solo, inclusive sendo 

adotado na agricultura orgânica (MASNY et al., 2004). 

As formas, epócas e locais de aplicação dos bioestimulantes,  podem interferir 

a capacidade de absorção destes pelas culturas agrícolas. A aplicação do 

fitorreguladores em sementes ou no ínicio do desenvolvimento, induz a um maior 

crescimento do sistema radicular, o que fornece as plantas melhores condições de 

resistência a estresses bióticos, biológicos e nutricionais, podendo elevar a produção 

de grãos (DOURADO NETO et al., 2014). Porém é necessário destacar que aplicação 

somente no tratamento de sementes possa não apresentar efeitos residuais que 
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possam refletir em etapas posteriores do desenvolvimento dos vegetais, sendo 

necessário a condução de estudos sobre aplicaçãoes em diferentes momentos do 

ciclo de uma cultura.  

Este trabalho objetivou avaliar a influência da aplicação combinada ou não de 

bioestimulante a base de extrato de algas no tratamento de sementes e nos estádios 

fenológico V4 e VT, sobre caracteres agronômicos de milho, cultivado em segunda 

safra, no município de Jataí-GO. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS   
 

O estudo foi conduzido na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí 

durante a segunda safra de 2017, durante o período de 08 de maio a 18 de outubro 

de 2017. O clima da região de acordo com a classificação de Koppen é do tipo Aw, 

caracterizado por chuvas no verão e seca no inverno. Os registros de precipitação e 

temperaturas máximas e mínimas ao longo da condução do experimento são 

apresentados na figura 1. 

O solo da área experimental é classificado como Latossolo Vermelho 

Distroférrico, segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 

2006), cujo a análise química na camda de 0-20 cm, apresentou os seguintes 

resultados:  pH (CaCl2) = 5,2; Ca = 2,30 cmolc.dm-3; Mg = 0,81 cmolc.dm-3; Al = 0,12 

cmolc.dm-3; H+Al = 3,3 cmolc.dm-3; K = 0,12 cmolc.dm-3; P (mel) = 2,4 mg.dm-3; S  = 

4,4 mg.dm-3; B  = 0,12 mg.dm-3; Cu (mel) = 0,8 mg.dm-3; Fe (mel) = 20 mg.dm-3; Mn 

(mel) = 19,6 mg.dm-3; Zn (mel) = 2,3 mg.dm-3; Na (mel) = 1,8 mg.dm-3; M.O = 20,6 

g.dm-3; CTC = 6,5 cmolc.dm-3 e V (%) = 49,7. 

Quinze dias antes da implantação do experimento, foi realizado o controle de 

plantas daninhas, em toda a área experimental, por meio de capina química, utilizando 

Glifosato, na dose de 3 L ha-1. Na semeadura foi adotado o sistema de plantio direto, 

sendo realizada no dia 08 de março de 2017, no espaçamento de 0,45 m entre linhas 

com densidade de cinco sementes por metro, com estande final de 63.000 plantas ha-

1. Utilizou se o hibrido de milho LG 6036.  A semeadura foi realizada mecanicamente, 
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com auxílio de semeadora pneumática, exceto para os tratamentos em que houve 

somente o tratamento de sementes. 

 

 

Figura 1: Precipitação (mm) e temperaturas máximas e mínima (ºC) da área 
experimental, dias após a semeadura (DAS), na segunda safra de milho 
de 2017 no munícipio de Jataí-GO, no período de 08/03/2017 a 
09/09/2017. Barras representam a somatória de precipitação no período 
de 15 dias.   

  

Na adubação de plantio foi utilizado o formulado 08-28-16, com adição de Mono 

amônio fosfato (MAP), na dose de 365 kg ha-1, de acordo com a recomendação 

técnica para a cultura (SOUZA; LOBATO, 2004). No estádio fenológico V4 (30 dias 

após a semeadura), foi realizada a adubação de cobertura, na dose de 140 kg ha-1 de 

nitrogênio, sendo usada como fonte, ureia protegida com inibidor de urease NBPT.  

O controle de insetos foi realizado por meio de duas aplicações de Clorfenapir 

0,3 L ha-1, nos estádios fenológicos V3 e em V5, posteriormente realizou-se a aplicação 

de Acetamiprido + Alfa cipermetrina, na dose de 0,5 L ha-1 no estádio V8. Durante as 

aplicações de herbicidas, fungicidas e inseticidas e dos tratamentos, foi utilizado 

pulverizador costal, dotado de cilindro CO2 e barra de 4 bicos espaçados a 0,5 m e 

pontas TJ – 60 11002VS. Todas as aplicações foram realizadas seguindo as 

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
C

°)

P
re

c
ip

it
a

ç
ã

o
 a

c
u

m
u

la
d

a
  
(m

m
)

Período 

Precipitação Temperatura máxima Temperatura minima

VT
V4



40 

 

 

condições e doses recomendadas pelos fabricantes. Os tratos culturais foram os 

mesmos para todos os tratamentos e a testemunha.      

Os tratamentos foram formados por diferentes combinações na aplicação de 

bioestimulante no tratamento de sementes, nos estádios fenológicos V4 e VT, sendo 

descritos na tabela 1. O produto utilizado é denominado comercialmente como 

Kelpak® e é constituído pelos seguintes elementos: Ecklonia maxima (342,6 g L-1), 

Ácido 4 Indol 3 Ilbutírico (0,0107 g L-1) e outros ingredientes (657,4 g L-1). Para o 

tratamento de sementes foi utilizado a dose de 800 mL / 100 kg de semente e nas 

aplicações foliares 1,5 e 3,0 L ha-1. 

 

Tabela 1: Tratamentos utilizados no experimento de milho, hibrido LG 6036, segunda 
safra de 2017, munícipio de Jatai-GO. 

Tratamentos Combinações e épocas de aplicação  

Testemunha Kelpak (TS)1 

T1 Kelpak (TS) + Kelpak (V4) 

T2 Kelpak (TS) + Kelpak (V4) + Kelpak (VT) 

T3 Kelpak (TS) – dobro da dose  

T4 Kelpak (TS) + Kelpak (V4) – dobro da dose  

T5 Kelpak (TS) + Kelpak (V4) + Kelpak (VT) – dobro da dose  

T6 
Kelpak (TS) + Kelpak (V4) – dobro da dose + Kelpak (VT) - dobro da 
dose  

T7 Kelpak (TS) + kelpak (VT) - dobro da dose  

T8 
Kelpak (TS) – dobro da dose (V4) - dobro da dose + Kelpak (VT) – dobro 
da dose 

1 Kelpak®: Bioestimulante a base de alga marinha (Ecklonia maxima) e auxina  

 

As parcelas experimentais foram formadas por 6 linhas de 6 metros, com 

espaçamento de 0,45 entre si, apresentando uma área total de 16,2 m2. Foi 

considerado com área útil da parcela, cinco metros das quatro linhas centrais, 
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totalizando 9 m2. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 

com três repetições por tratamento.  

A colheita foi realizada manualmente. As espigas contidas nas três primeiras 

linhas centrais foram debulhadas em trilhadeira estacionária e os grãos obtidos foram 

utilizados para as análises de massa de mil grãos e produtividade. A massa de mil 

grãos foi determinada utilizando se oito subamostras de 100 grãos, retiradas de forma 

aleatória após trilhar as espigas, sendo corrigida para 13% de umidade (BRASIL, 

2009). Para a determinação da produtividade foi utilizada a massa de grãos obtidas 

das três linhas centrais, corrigida para 13 % de umidade e posteriormente 

extrapoladas para kg ha-1 (BRASIL, 2009). 

A quarta linha central foi utilizada para as análises de altura de planta, inserção 

de espiga, diâmetro de colmo e colheita de espigas para a determinação de número 

de fileiras de grãos por espiga e número de grãos por fileira, sendo utilizadas 10 

plantas aleatórias. Para a determinação de altura de planta (medida do nível do solo 

até a inserção da última folha) e altura de inserção de espiga (medida do nível do solo 

até a inserção da primeira espiga) foi utilizada uma régua graduada. O diâmetro de 

colmo foi determinado no do segundo colmo acima do solo, utilizando paquímetro 

digital. O número de fileiras de grãos por espiga foi determinado por meio da contagem 

de todas as fileiras de cada espiga e o número de grãos por meio da contagem de 

todos os grãos de uma fileira escolhida ao acaso.  

Os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro Wilk) e de 

homocedasticidade (Levene) e posteriormente a análise de variância, as variáveis que 

apresentaram significância foram submetidas ao teste de Scott Knott, sendo utilizado 

o software estatístico R 3.3.0 (R DEVLOPMENT TEAM CORE, 2016). 

  

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Na tabela 2 são apresentados os valores médios para os caracteres 

agronômicos: altura de planta, altura de inserção de espiga e diâmetro de colmo. 

Somente o tratamento com aplicação do dobro da dose de bioestimulante em estádio 

V4 que não diferiu da testemunha. 
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As menores médias dos caracteres apresentados na tabela 3, para o 

tratamento em que houve a aplicação do dobro da dose de bioestimulante em V4, 

pode ser em função de um desbalanço hormonal provocado pela dosagem do 

bioestimulante, principalmente de auxina, que é a principal responsável pela 

determinação da dominância apical, sendo que em baixos teores deste hormônio, 

pode ocorrer redução da altura das plantas e consequentemente altura de inserção 

da espiga. Em relação a testemunha, em vez de um desbalanço, a falta de suplemento 

adicional nos estádios fenológicos V4 e VT, não permitiu um balanço hormonal tão 

favorável quanto os dos tratamentos (exceto tratamento 4) para o crescimento de 

parte aérea.   

 

Tabela 2:  Valores médios de altura de planta (m), altura de inserção de espiga (m) e 
diâmetro de colmo (cm) para hibrido de milho LG 6036 submetido a 
aplicação de bioestimulante no tratamento de sementes e estádios 
fenológicos V4 e VT, segunda safra, 2017, Jataí-GO.  

 Tratamento 
Altura de planta 

(m)  
Altura de inserção 

de espiga (m)  
Diâmetro de 
colmo (cm)  

Testemunha 1,14 b 0,71 b 1,62 b 

T1 1,36 a 1,06 a 2,15 a 

T2 2,08 a 0,95 a  2,09 a 

T3 1,43 a 1,00 a  2,07 a 

T4 1,23 b 0,77 b 1,62 b 

T5 1,49 a 0,97 a 2,06 a 

T6 1,44 a 1,03 a 2,07 a 

T7 1,41 a 1,01 a 2,14 a 

T8 1,50 a 0,98 a 2,11 a 

T9 1,39 a 1,03 a 1,99 a 

MG 1,38  0,95  2,00  

**CV (%) 7,05 6,05 7,65 
*MG= Média geral. **CV = coeficiente de variação. Medias seguidas por mesma letra na coluna, não 
diferem entre si pelo Teste Scott knott, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

O colmo é uma estrutura que além de possuir a função de sustentação pode 

funcionar como estrutura de reserva, principalmente em condições de estresse. A 

auxina promove a diminuição da senescência foliar (TAIZ; ZEIGER, 2012) em baixa 

concentração, essa capacidade é reduzida, com o aumento de folhas senescentes e 
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consumo das substancias de reservas contidas no colmo, promovendo a redução do 

seu diâmetro. A baixa disponibilidade hidríca conjuntamente com o baixo efeito 

residual promovido pelo tratamento 1 e o efeito fitotóxico promovido pelo tratamento 

4 podem justificar os menores valores para diâmetro de colmo (Tabela 2).  

Resultados semelhantes ao deste estudo foram obtidos por Galindo et al. 

(2015), que avaliando o efeito da aplicação foliar de biostimulantes à base de extratos 

de algas, não verificaram influências significativas sobre a altura de plantas e altura 

de inserção de espiga. Prada Neto et al. (2010), não verificaram efeitos da aplicação 

de diferentes tipos de bioestimulantes sobre altura de planta e diâmetro de colmo. 

Resultados relatados por Becaleto et al. (2014), demonstraram que a utilização de 

doses crescentes de extratos de Egeria densa, aplicadas no solo, proporcionaram 

incrementos no diâmetro de colmo, altura de planta de produtividade de matéria seca 

de planta de milho, cultivada em solo de baixa fertilidade, diferentemente dos 

resultados encontrados para as condições de cultivo do presente trabalho 

Para o número fileiras de grãos por espiga, a aplicação de bioestimulante com 

o dobro da concentração recomendada no estádio fenológico V4 (tratamento 4) 

apresentou a menor média (Tabela 3). A testemunha foi superior ao tratamento 4, 

porém foi inferior aos demais tratamentos. Este resultado obtido no tratamento 4, pode 

ser devido ao efeito fitotóxico gerado pela sua aplicação como discutido 

anteriormente, que reduziu a capacidade de formação óvulos. 

Para o número de grãos por fileira, a aplicação de bioestimulante à base de 

extratos de algas, somente no tratamento de sementes (tratamento 1) e o dobro da 

dose no estádio V4, apresentaram as menores médias em comparação aos demais 

tratamentos.  

Galindo et al. (2014) não observaram influência da aplicação de extrato de 

algas de Egeria densa e de Ascophyllum nodosum em plantas de milho, sobre o 

número de fileiras de grãos por espiga e número de grãos por fileira e massa de mil 

grãos.  

Em relação a massa de mil grãos, não houve diferença significativa entre 

nenhum dos tratamentos. De acordo com Santos et al. (2013), os efeitos promovidos 

pela aplicação de bioestimulantes ocorrem de forma mais expressiva no incremento 
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da massa seca das raízes, sendo características morfológicas e produtivas poucas 

influenciadas, porém neste trabalho verificou esta característica somentes para a 

massa de mil grãos.  

 

Tabela 3:  Valores médios número de fileiras de grãos por espiga (NFESP), número 
de grãos por fileira (NGFIL), massa de mil grãos (MMG) e produtividade 
(PRODUT) para hibrido de milho LG 6036 submetido a aplicação de 
bioestimulante no tratamento de sementes e estádios fenológicos V4 e VT, 
segunda safra, 2017, Jataí-GO.  

 Tratamentos NFESP NGFIL 
MMG 

(g) 
PROD 

(kg ha-1) 

Testemunha 12,43 b 21,37 b 209,39 a 1254,15 b 

T1 13,60 a 27,00 a 272,71 a 4310,65 a 

T2 13,93 a 24,87 a 200,45 a 3593,19 a 

T3 13,13 a 25,37 a 227,61 a 4179,60 a 

T4 11,10 c 18,50 b 208,97 a 2487,81 b 

T5 13,17 a 25,50 a 211,04 a 4226,51 a 

T6 13,87 a 26,27 a 212,27 a 3977,06 a 

T7 12,90 a 22,70 b 210,93 a 3557,51 a 

T8 14,00 a 24,93 a 208,55 a 3255,36 a 

T9 13,63 a 24,90 a 212,59 a 3473,89 a 

MG 5,69 24,14 211,45 g 3431,53 kg ha-1 

CV (%) 13,18 11,10 6,01 25,42 
*MG= Média geral. **CV = coeficiente de variação. Medias seguidas por mesma letra na coluna, não 
diferem entre si pelo Teste Scott Knott, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Os tratamentos em que houve aplicação de bioestimulante nos estádios 

fenológicos, promoveu aumentos na produtividade, exceto quando houve aplicação 

do dobro da dose em V4 (Tabela 3). Fator que é devido aos aumentos que estes 

tratamentos (tratamentos 2 a 9, exceto 4) promoveram nos componentes de 

produtividade: número de fileiras de grãos e número de fileiras por espiga. 

Galindo et al. (2015) observaram que uma ou duas aplicações foliares em 

estádio VT, nas doses de 264 ml L-1 de água, de extrato de Egeria densa promoveram 

incrementos na produtividade de grãos de milho. Prada Neto et al. (2010) verificaram 

que a produtividade obtida em plantas de milho, submetidas a aplicação de extrato da 
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alga de Ecklonia maxima  conjugada com óxido de zinco no tratamento de sementes, 

não diferiram de plantas que as sementes não foram tratadas.  

 

3.4 CONCLUSÃO 
 

Houve efeitos benéficos da aplicação bioestimulante, exceto quando foi 

realizada somente no tratamento de sementes e a aplicação do dobro da dose 

recomenda em V4, para todos os caracteres agronômicos avaliados neste estudo.  
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CAPÍTULO IV – CARACTERES AGRONÔMICOS DE MILHO CULTIVADO SOB 

DIFERENTES SISTEMAS A BASE DE UREIA  

 
 

RESUMO -  O milho é uma cultura bastante exigente em nitrogênio, sendo a escolha 

da fonte e a forma de aplicação de adubos nitrogenados fundamental para a melhor 

absorção da planta. Desta forma objetivou se, avaliar diferentes fontes e formas de 

aplicação de adubação nitrogenada  a base de ureia em cobertura, no estádio V4, e 

sua influência sobre os caracteres agronômicos de hibrido de milho. O experimento 

foi conduzido na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí durante a segunda 

safra do ano agrícola 2016 / 2017. O experimento foi instalado em esquema fatorial (4 

x 2) + 1, quatro fontes (Ureia convencional, Ureia NBPT, Agrocote e Agroblen), duas 

formas de aplicação (Sobre a superfície e incoporada) e um tratamento adicional em 

que não houve adubação de cobertura. O delineamento experimental utilizado foi em 

blocos casualizados, com três repetições. Foi realizada a análise dos seguintes 

caracteres agronômicos: altura de planta, altura de inserção de espiga, diâmetro de 

colmo, número de fileiras de grãos por espiga, número de grãos por fileira, massa de 

mil grãos e produtividade. As fontes e formas de aplicação de adubação nitrogenada 

a base de ureia não promoveu efeitos sobre nenhum dos caracteres avaliados. 

 

Palavras chave: fertilizantes, inibidores de urease, adubação nitrogenada de 
cobertura, segunda safra 
   

 

 

  



49 

 

 

 
 

CHAPTER IV – AGRONOMICS CHARACTERS OF CORN CULTIVATED UNDER 

DIFFERENT BASED SYSTEMS IN UREA 

 

ABSTRACT -  Maize is a very demanding crop in nitrogen, being the source choice 

and the form of application of nitrogenous fertilizers fundamental for a better absorption 

of the plant. The objective of this study was to evaluate different sources and forms of 

application of nitrogen fertilization based on urea, in cover, in the V4 stage and its 

influence on the agronomic characters of maize hybrid. The experiment was carried 

out at the Federal University of Goiás, Jataí Regional during the second crop of the 

2016/2017 agricultural year. The experiment was installed in a factorial scheme (4 x 2) 

+ 1, four sources (conventional urea, Urea NBPT, Agrocote and Agroblen), two forms 

of application (on the surface and incoporated) and an additional treatment without 

fertilization in cover. The experimental design was randomized block design, with three 

repetions. Analysis of the following agronomic characters was performed: plant height, 

first ear height, stem diameter, number of rows of grain per ear of corn, number of 

grains per rows, mass of one thousand grains and productivity. The sources and forms 

of application of nitrogen fertilization did not promote effects on any of the evaluated 

characters. 

 

Key words: fertilizers, urease inhibitors, nitrogen fertilization of coverage, second crop 
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4.1 INTRODUÇÃO  
 

O milho é uma cultura agrícola altamente exigente por nitrogênio.  O 

fornecimento inadequado e baixos teores no solo são o segundo fator mais limitante 

para a produtividade do milho, perdendo somente para o estresse hídrico, sendo os 

efeitos destes fatores limitantes, mais graves durante os estádios inicias de 

desenvolvimento (CIVARDI et al., 2011, COSTA et al., 2012, GOES et al.,2012).  

A ureia aplicada a lanço é a principal forma de realização de adubação 

nitrogenada no Brasil, devido, a elevada concentração de nitrogênio, alta solubilidade, 

facilidade de mistura com outras fontes, fácil aplicação e rendimento operacional 

(TASCA et al., 2011, FRAZÃO et al., 2014). Entretanto a aplicação de ureia sem 

incorporação ao solo, reduz a eficiência deste tipo de fertilizante, devido a rápida 

hidrolise da ureia pela catalise da enzima urease, gerando perdas de nitrogênio por 

volatilização de NH3 (ROCHETTE et al., 2009). 

A opção normalmente utilizada para reduzir as perdas causadas pela 

volatilização da ureia é a incorporação do fertilizante no solo, podendo ser de forma 

mecânica, água de irrigação ou de precipitações pluviométricas (CANTARELLA, 

2007). Entretanto, em alguns casos esse tipo de manejo do fertilizante não é 

praticável, como no sistema de plantio direto, colheita da cana de açúcar sem queima 

da palhada e culturas perenes manejadas com matéria orgânica (SOARES, 2011). 

As indústrias que produzem fertilizantes nitrogenados utilizam outras 

estratégias para reduzir as perdas por volatilização, como: recobrimento dos 

fertilizantes nitrogenados com enxofre, encapsulamento com polímeros e uso de 

inibidores de urease, como o NBPT (N-(n-butil) triamidatiofosforica) (CANTARELLA, 

2007). Apesar de serem formas capazes de reduzirem as perdas de nitrogênio, 

elevam os custos de produção e estudos quanto ao uso dessas fontes são bastantes 

contraditórios na literatura. 

Em função da importância e das altas perdas que podem ocorrer na adubação 

nitrogenada, a fonte e forma de aplicação é fundamental para o aproveitamento do 

nitrogênio pelas plantas e para redução dos custos de produção. Sendo assim, 

objetivou se avaliar no presente trabalho diferenças nos caracteres agronômicos de 
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hibrido de milho, cultivado em segunda safra, após a aplicação de diferentes tipos de 

ureia e formas de aplicação de adubação nitrogenada baseada para as condições 

edafoclimáticas do município de Jataí-GO. 

 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

O estudo foi conduzido na Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí 

durante a segunda safra do ano agrícola 2016 / 2017, durante o período de 08 de 

março a 26 de julho de 2017. De acordo com a classificação climática de Koppen, o 

clima da região em que área experimental está inserida, é do tipo Aw, caracterizado 

por chuvas no verão e seca no inverno. Os registros de precipitação e temperaturas 

máximas e mínimas ao longo da condução do experimento são apresentados na figura 

1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Precipitação (mm) e temperaturas máximas e mínimas (ºC) da área 
experimental, dias após a semeadura (DAS), segunda safra de milho de 
2017 no munícipio de Jataí-GO, no período de 08/03/2017 a 26/07/2017. 
Barras representam a somatória da precipitação no período de 15 dias.  

 

O solo da área experimental é do tipo Latossolo Vermelho Distroférrico, 

segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2006). Os 

V4 

Período 
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resultados da análise química do solo, na camada de 0-20 cm, são: pH (CaCl2) = 5,2; 

Ca = 2,30 cmolc.dm-3; Mg = 0,81 cmolc.dm-3; Al = 0,12 cmolc.dm-3; H+Al = 3,3 

cmolc.dm-3; K = 0,12 cmolc.dm-3; P (mel) = 2,4 mg.dm-3; S  = 4,4 mg.dm-3; B  = 0,12 

mg.dm-3; Cu (mel) = 0,8 mg.dm-3; Fe (mel) = 20 mg.dm-3; Mn (mel) = 19,6 mg.dm-3; Zn 

(mel) = 2,3 mg.dm-3; Na (mel) = 1,8 mg.dm-3; M.O = 20,6 g.dm-3; CTC = 6,5 cmolc.dm-

3 e V (%) = 49,7. 

Antes da realização da semeadura do experimento (15 dias antes), foi realizado 

a dessecação de toda a área experimental, por meio do herbicida Glifosato, na dose 

de 3 L ha-1. A semeadura foi realizada no dia 08 de março de 2017, sendo utilizadas 

as sementes do hibrido de milho Agroceres - AG 7098. Foi adotado o espaçamento 

de 0,45 m entre linhas com densidade de cinco sementes por metro, com um estande 

final de 63.000 plantas ha-1. A semeadura foi realizada mecanicamente, com auxílio 

de semeadora pneumática, sob o sistema de plantio direto. 

Para adubação de plantio utilizou se o formulado 08-28-16, com adição de 

Mono amônio fosfato (MAP), na dose de 365 kg ha-1, de acordo com recomendação 

técnica para a cultura (SOUZA; LOBATO, 2004). 

Os tratamentos utilizados neste estudo, foram aplicados em estádio V4, a 

quantidade aplicada de cada uma das fontes foi determinada de forma que no final 

houvesse o fornecimento de 140 kg de N.  Os tratamentos foram formados pela 

combinação de quatro tipos de adubação nitrogenada a base de ureia e duas formas 

de aplicação e um tratamento adicional (testemunha), constituíndo um fatorial 4 x 2 + 

1, sendo os tratamentos descritos na tabela 1. A aplicação dos tratamentos sobre a 

superfície do solo, foi realizada de forma manual, a lanço. Para a incorporação da 

fonte nitrogenada no solo, foi utilizada enxada, com abertura de sulco de 

aproximadamente 5 cm de profundidade. Todos os tratamentos foram aplicados na 

entrelinha de plantio. 

Para o controle de insetos, foi realizado duas aplicações de Clorfenapir 0,3 L 

ha-1, nos estádios fenológicos V3 e V5, posteriormente realizou-se a aplicação de 

Acetamiprido + Alfa cipermetrina, na dose de 0,5 L ha-1 no estádio V8. As aplicações 

de herbicidas, fungicidas e inseticidas, foram realizadas utilizando pulverizador costal, 

dotado de cilindro CO2 e barra de 4 bicos espaçados a 0,5 m e pontas TJ – 60 
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11002VS. Todas as aplicações foram realizadas seguindo as condições e doses 

recomendadas pelos fabricantes. Os tratos culturais foram os mesmos para todos os 

tratamentos e a testemunha.  

As parcelas do experimento, foram constituídas por 6 linhas de 6 metros de 

comprimento, espaçadas a 0,45 m entre si, formando uma área total de 16,2 m2. Foi 

considerado com área útil da parcela, cinco metros das quatro linhas centrais, 

totalizando 9 m2. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, 

com três repetições. 

 

Tabela 1: Tratamentos utilizados no experimento de milho, hibrido AG 7098, segunda 
safra de 2017, munícipio de Jatai-GO. 

Tratamentos Fonte e forma de aplicação  

Testemunha Sem adubação nitrogenada em cobertura  

T1 Adubação nitrogenada em cobertura com Ureia convencional 

T2 Adubação nitrogenada em cobertura com Ureia NBPT 

T3 Adubação nitrogenada em cobertura com Agrocote* 

T4  Adubação nitrogenada em cobertura com Agroblen* 

T5 Adubação nitrogenada incorporada no solo com Ureia convencional 

T6 Adubação nitrogenada incorporada no solo com Ureia NBPT 

T7 Adubação nitrogenada incorporada no solo com Agrocote  

T8 Adubação nitrogenada incorporada no solo com Agroblen  

*Fertilizantes de liberação lenta, controlada por temperatura e umidade   

 

No dia 26 de julho de 2017, foi realizada a colheita do experimento, de forma 

manual. Foram colhidas todas as espigas presentes nas três primeiras linhas centrais, 

considerando a área útil da parcela, que posteriormente foram debulhadas em 

trilhadeira estacionária. Os grãos obtidos foram utilizados para a determinação da 

massa de mil grãos e a produtividade. A massa de mil grãos foi determinada utilizando 

se oito subamostras de 100 de grãos, retiradas de forma aleatória da massa de grãos 

da parcela, sendo corrigida para 13% de umidade (BRASIL, 2009). Para a 

determinação da produtividade foi utilizada a massa de grãos obtida, corrigida para 

13 % de umidade e posteriormente extrapoladas para kg ha-1 (BRASIL, 2009). 
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Na quarta linha central foram determinados os seguintes caracteres: altura de 

planta, altura de inserção de espiga, diâmetro de colmo e colheita de espigas para a 

determinação de número de fileiras de grãos por espiga e número de grãos por fileira, 

utilizando 10 plantas, escolhidas ao acaso. Para a determinação de altura de planta 

(medida do nível do solo até a inserção da última folha) e altura de inserção de espiga 

(medida do nível do solo até a inserção da primeira espiga) foi utilizada uma régua 

graduada em centímetros. O diâmetro de colmo foi mensurado no segundo colmo 

acima do nível do solo, por meio de paquímetro digital, medido em milímetros. O 

número de fileiras de grãos por espiga foi determinado por meio da contagem de todas 

as fileiras de cada espiga e o número de grãos por meio da contagem de todos os 

grãos de uma fileira aleatória.  

Os dados foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro Wilk) e de 

homocedasticidade (Levene) e posteriormente a análise de variância, as variáveis que 

apresentaram significância foram submetidas ao teste de Duncan, sendo utilizado o 

software estatístico R 3.3.0 (R DEVLOPMENT TEAM CORE, 2016). 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os valores médios de altura de planta, altura de inserção de espiga e diâmetro 

de colmo, são apresentados na tabela 2. Não houve interação entre os fatores e nem 

diferença significativa entre os tratamentos para nenhum destes três caracteres 

avaliados.  

A não significância dos tratamentos para altura de planta, altura de inserção de 

espiga e diâmetro de colmo (Tabela 2), pode ser devido a baixa quantidade de 

nitrogênio que foi liberada pelos tratamentos aplicados em cobertura ao longo da fase 

vegetativa, o que não gerou incrementos nos caracteres.   

Os resultados dos caracteres agronômicos apresentados na tabela 2, são 

semelhantes aos descritos na literatura, quando foram utilizadas diferentes fontes ou 

formas de aplicação de adubação nitrogenada em cobertura na cultura do milho, 

trabalhos como: Souza et al. (2011), Civardi et al., (2011), Valderrama et al., (2011) e 

Maestrelo et al. (2016). 
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Tabela 2:  Valores médios de altura de planta (m), altura de inserção de espiga (m) e 
diâmetro de colmo (cm) para hibrido de milho AG 7098 em função de 
diferentes fontes e formas de aplicação de adubação nitrogenada a base de 
ureia em cobertura, safra 2017, Jataí-GO.  

Tratamentos 
Altura 

(m) 
Altura de 

inserção (m) 
Diâmetro  

(cm) 

Testemunha   1,80ns   1,02ns   1,82ns 

Fonte x Forma 1,83 1,02 1,78 

    

Fonte     

Ureia Convencional   1,79ns   1,03ns   1,73ns 

Ureia NBPT  1,85 1,02 1,74 

Agrocote  1,84 1,03 1,80 

Agroblen  1,84 1,02 1,86 

    

Forma     

Superfície    1,85ns   1,04ns    1,80ns 

Incoporada  1,81 1,00 1,81 

CV (%) 4,14 5,47 7,86 
ns : não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade  

 

O número de fileiras de grãos por espiga, número de grãos por fileira não foram 

influenciados significativamente pelos diferentes tipos de ureias utilizados como fonte 

de nitrogênio em cobertura assim como pelas formas de aplicação da adubação 

(Tabela 3). Este resultado possui justificativa semelhante aos caracteres 

apresentados na tabela 2, em que a baixa quantidade de nitrogênio liberada pela 

adubação de cobertura durante a fase vegetativa, não promoveu incrementos que 

diferenciasse os tratamentos da testemunha (Tabela 3).  

A massa de mil grãos para interação de fonte e formas foi superior a 

testemunha (Tabela 3). O que pode ser devido ao fato do que os tratamentos em que 

houve adubação nitrogenada em cobertura, o enchimento de grãos ter sido maior, o 

que resultou em grãos com maior densidade unitária e consequentemente em maior 

massa de grãos.  

Para a produtividade não houve diferença entre os fatores e a testemunha, 

porém foi o único caractere que apresentou interação entre fontes e formas (Tabela 

4). Analisando as formas dentro de cada fonte, é possível observar que para todas as 
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fontes não houve diferença entre as formas de aplicação da adubação nitrogenada 

(tabela 4). Na aplicação sobre a superfície do solo, o uso de Agroblen diferiu da ureia 

com inibidor de urease NBPT e do Agrocote (Tabela 4). Quando houve a incorporação 

do adubo, o Agrocote diferiu da ureia com inibidor de urease NBPT e do Agroblen 

(Tabela 4).  

 
Tabela 3: Valores médios de número de fileiras de grãos por espiga (NFGESP), 

número de grãos por fileira (NGFIL), massa de mil grãos (MMG) para 
hibrido de milho AG 7098 em função de diferentes fontes e formas de 
aplicação de adubação nitrogenada a base de ureia em cobertura, safra 
2017, Jataí-GO.  

Tratamentos  NGFIL NFGESP 
MMG  

(g) 

Testemunha   23,95ns   14,95ns    232,90 b* 

Fonte x Forma 26,74 15,85   243,57 a 

    

Fonte     

Ureia Convencional   27,60ns   15,52ns   244,30ns 

Ureia NBPT  26,20 15,50 248,42 

Agrocote  26,35 16,40 242,90 

Agroblen  26,83 16,00 238,66 

    

Forma     

Superfície    25,84ns   16,05ns    240,65ns 

Incoporada  27,65 15,66 246,50 

CV (%) 5,16 8,50 6,26 
ns : não significativo pelo teste F, ao nível de 5% de probabilidade 
*médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste Duncan, ao nível de 5% de 
probabilidade 

 

Tabela 4: Produtividade de grãos de milho (kg ha-1) para hibrido de milho AG 7098 
em função de diferentes fontes e formas de aplicação de adubação 
nitrogenada a base de ureia em cobertura, safra 2017, Jataí-GO.  

 Fonte  

Forma 
Ureia  

Convencional 
Ureia  
NBPT 

Agrocote Agroblen 

Superfície 4095,85 Aab 3833,37 Ab 3859, 46 Ab 4432,87 Aa 

Incoporada 3668,37 Ab 4050,03 Aab 4235,87 Aa 3623,02 Ab 
Médias seguidas de mesma letra, minúscula, nas linhas, maíuscula, nas colunas, não diferem entre si 
pelo teste de Duncan a 5 % de probabilidade 
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Dados semelhantes ao deste estudo, quando analisado somente as fontes 

dentro de cada forma de aplicação (Tabela 4), são relatados por Martins, Jairo, Fukuda 

(2014), em que a aplicação de ureia revestida por polímeros apresentou maior 

produtividade de grãos do que  a ureia comum, durante período de veranico. Outros 

trabalhos com adubação nitrogenada em cobertura na cultura do milho não 

observaram tais efeitos sobre a produtividade promovidos pelo uso de diferentes 

fontes de adubação nitrogenada a base de ureia (CIVARDI et al., 2011; SILVA et al., 

2011; GUARESCHI et al., 2013, MAESTRELO et al., 2014), sendo semelhantes aos 

obtidos para análise da interação de fontes e formas x testemunha e das formas dentro 

de cada fonte (Tabela 4).   

 

4.4 CONCLUSÃO  
 

O tipo de revestimento de ureia e a forma de aplicação da adubação 

nitrogenada em cobertura difereriram da aplicação de plantio somente para a massa 

de mil grãos.  
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