
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MIGUEL MOFARREJ 
FACULDADES INTEGRADAS DE OURINHOS 

AGRONOMIA 

 

 

 

PRODUTIVIDADE DO MILHO EM RESPOSTA  

A ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 

 

 

 

HEITOR DIAS VENANZONI 

 

 

 

 

OURINHOS-SP 

2018 

 

 

 

 



HEITOR DIAS VENANZONI 

 

 

 

 

 

PRODUTIVIDADE DO MILHO EM RESPOSTA  

A ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 
 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

ao Curso de Agronomia das Faculdades 

Integradas de Ourinhos como pré-requisito 

para a obtenção do Título de Bacharel em 

Engenheiro Agrônomo 

Orientador: Professor Dr. Fábio Augusto 

Manetti 

 

 

 

 

OURINHOS-SP 

2018 



HEITOR DIAS VENANZONI 

 

PRODUTIVIDADE DO MILHO EM RESPOSTA  

A ADUBAÇÃO NITROGENADA 

 

 

 

 

Esta monografia foi julgada e aprovada para a obtenção do Bacharel, no Curso de 

Agronomia, das Faculdades Integradas de Ourinhos. 

Ourinhos, 4 de junho de 2018. 

 

 

Prof.Renato Maravalhas de Carvalho Barros  

Coordenador do Curso de Agronomia 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

ProfProf 

                                                                                          Orientador 

 

ProfProf 



RESUMO 
A cultura do milho (Zea mays L.) é a principal matéria prima para produção de diversos alimentos 

sendo de grande importância para o agronegócio brasileiro. Estima-se que aproximadamente 75% da 

produção do milho é destinada para produção de rações para animais e 25% restantes para o 

consumo humano e aplicações industriais. Para maior expressão do seu potencial de produtividade, o 

milho demanda que suas exigências nutricionais sejam atendidas. Sem dúvidas, o nitrogênio (N) é 

um dos nutrientes mais importantes para cultura, participa de diversos processos bioquímicos. 

Entretanto o uso racional de fertilizantes nitrogenados associados ao melhor aproveitamento é de 

extrema importância no aspecto produtivo e econômico, principalmente devido ao seu alto custo. 

Atualmente, pesquisas demonstram que o plantio por cobertura, método tradicional, ainda apresentou 

melhores resultados. Dentre os métodos de aplicação, inclui-se: aplicação localizada no sulco de 

semeadura; aplicação em cobertura localizada ou a lanço no solo e aplicação via fertirrigação. 

Estudos conduzidos pela Embrapa Milho e Sorgo demonstraram maior eficiência agronômica 

utilizando o cloreto de amônio como fertilizante em comparação com outros fertilizantes (ureia e 

bicarbonato de amônio). Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a resposta da 

cultura do milho em relação à adubação nitrogenada aplicada em cobertura. 

Palavras chave: Milho. Adubação Nitrogenada. Épocas de Aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Maize (Zea mays L.) is the main raw material for the production of various foods and is of great 

importance for Brazilian agribusiness. It is estimated that approximately 75% of maize production is 

destined for animal feed production and 25% for human consumption and industrial applications. To 

further demonstrate its productivity potential, corn demands that its nutritional requirements be met. 

Undoubtedly, nitrogen (N) is one of the most important nutrients for culture, it participates in several 

biochemical processes. However, the rational use of nitrogen fertilizers associated to the best use is of 

extreme importance in the productive and economic aspect, mainly due to its high cost. Currently, 

research shows that coverage planting, traditional method, still presented better results. Among the 

application methods, it is included: application located in the sowing groove; application in localized 

cover or the haul in the soil and application via fertirrigation. Studies conducted by Embrapa Maize 

and Sorghum showed higher agronomic efficiency using ammonium chloride as fertilizer compared to 

other fertilizers (urea and ammonium bicarbonate). In this way, the present work has as objective to 

evaluate the corn crop response in relation to the nitrogen fertilization applied in the cover. 

Keywords: Corn. Nitrogen Fertilization.Times of Application. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O Brasil um dos grandes produtores agrícola e exportador mundial de cereais 

atingindo o terceiro lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e China. Este 

alcance é resultado principalmente do avanço das suas fronteiras agrícolas, além do 

avanço tecnológico e de técnicas de agricultura sustentável. Dentre estas técnicas, 

destaca-se o sistema de plantio direto (PD), onde não se remove o solo, que 

contribui com a melhora das qualidades e características físicas e químicas do solo 

(FAO, 2012). 

 A cultura do milho é de grande importância para o agronegócio brasileiro. 

Estima-se que aproximadamente 75 % da produção é destinado para a realização 

de rações para animais e os 25% restantes para o consumo humano e aplicações 

em processos industriais. Na safra de 2016/2017 a área cultivada pelo Brasil atingiu 

17,5 milhões de hectares, que corresponde a uma produção de 98,82 milhões de 

toneladas de grãos, com uma produtividade média de 5560 kg/ha (CONAB, 2018). 

 O milho é uma cultura que para expressar seu potencial máximo de 

produtividade requer que sua exigência nutricional seja atendida, devido a grande 

extração de nutrientes do solo. Neste caso, sem dúvidas o nitrogênio (N) é um dos 

nutrientes mais importantes para a cultura, sendo o que frequentemente limita a 

produtividade de grãos, pela sua grande importância nos processos bioquímicos da 

planta. Entretanto, o uso racional dos fertilizantes nitrogenados associado ao melhor 

aproveitamento do N liberado pelos resíduos culturais é um aspecto de extrema 

importância para a produção de milho dentro do panorama agrícola (FORNASIERI, 

2007). 

 Segundo Coelho (2007), a quantidade média de N utilizado em lavouras 

comerciais de milho no Brasil é de 60 kg ha-1, enquanto nos Estados Unidos e na 

China, utiliza-se 150 kg -1 e 130 kg ha -1,respectivamente. Para a obtenção de maior 

produtividade é utilizado uma dosagem de 60 a 100 kg ha -1 de N em cobertura para 

o cultivo em sequeiro, e de 120-160 kg ha-1 de N, para o cultivo irrigado (PAVINATO, 

et al. 2008). 

A utilização de compostos nitrogenados na adubação do milho tem 

apresentado bons resultados na produtividade da planta, pois, busca-se o máximo 

de produtividade da planta, sendo este fator de grande interesse no setor 
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agropecuário. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a resposta 

da cultura do milho em relação à adubação nitrogenada aplicada em cobertura. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A cultura do Milho (Zea mays L.) 

O milho é uma planta pertencente à família das gramíneas, e é configurado 

como o grão mais antigo das Américas. Antigamente, era a principal fonte de 

alimentação nas civilizações do continente americano, onde atualmente se tornou 

um alimento básico e “commodity” na agricultura americana. A literatura descreve 

sua provável origem do México, com evidências de seu uso a 5000 a.C, Uma das 

características desta planta é tolerar diversas condições ambientais, altitudes 

variadas e diferentes estações de crescimento (STRECKER;MAZA; WINNIE, 1990). 

De acordo com a botânica, o milho é classificado como: família Poaceae, 

subfamília Panicoideae, tribo Maydeae, gênero Zea, espécie Zea mays L. O milho 

consiste em uma cultura de grande importância a nível mundial, é a principal fonte 

para produção de amido, matéria prima de diversos produtos como óleo, açúcar, 

etanol, entre outros, além disso, é um dos constituintes bases para alimentação 

humana e animal (XUE et al., 2013).  

 Em geral, os programas de melhoramento do milho envolvem etapas 

baseadas no desenvolvimento de linhagens a partir de populações parentais. A 

maioria dos programas de melhoramento genético é realizada para as regiões de 

clima tropical e subtropical, que enfrentam como principal desafio a produção de 

materiais resistentes, tolerantes a seca e déficits hídricos (BUCKLER et al., 2006). 

 O desempenho produtivo do milho depende principalmente da época em que 

foi realizada a semeadura, onde recomenda-se a realização após a colheita da 

cultura do verão para melhor aproveitamento do período chuvoso. A semeadura 

tardia resulta em efeitos negativos na produtividade, diminuição do seu rendimento e 

conseqüentemente o insucesso (GONTIJO NETO et al., 2013). 

2.2 Nitrogênio (N) 

 De uma maneira geral, o N é essencial para todos os vegetais, pois participa 

da maioria das reações bioquímicas e processos de produção. Aproximadamente 

65% da absorção do N pelo milho ocorrem na fase vegetativa, onde torna-se 

necessário nesta fase quantidades suficientes de N. Recomenda-se a aplicação de 

N na semeadura, devido à demanda da planta nos estágios iniciais e redução de 

perdas por volatilização. Entretanto, é viável a adubação nitrogenada por cobertura, 
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em regiões onde as condições climáticas permitam melhor manejo do potencial 

produtivo (FRANÇA; RESENDE, 2006; SOUZA; SORATTO, 2006). 

 A absorção de N pelas plantas é mediada por dois tipos de carregadores, os 

de baixa afinidade (Low Affinity Transport System – LATS) que operam quando a 

concentração extracelular de N é alta, e também são caracterizados por serem 

constitutivos (não sujeitos a regulação), é que os carreadores de alta afinidade (High 

Affinity Transport System – HATS), atuam em baixas concentrações de N e podem 

ser constitutivos (HUPPE; TURPIN, 1994). 

 A modulação da sua absorção ocorre: pela presença de carreadores 

específicos; pela afinidade dos carreadores em relação ao nitrato ou amônio e por 

fim, pela quantidade de N no solo. A quantidade absorvida varia durante o ciclo de 

desenvolvimento da planta, de acordo com a quantidade de raízes e taxa de 

absorção por unidade de peso de raiz (mol-es NO3
- ou NH4

+ h-1g-1raiz) 

(MAGALHÃES; MACHADO; FERNANDES, 1993). 

 Após a absorção do N, este nutriente pode ser assimilado na raiz ou ser 

transportado para as folhas, ocorrendo então à assimilação. Quando nas folhas, a 

energia para reações e assimilação é gerada em cloroplastos (por reações 

catalisadas pelas redutases do nitrito – Rni e sintase do glutamato – GOGAT, onde 

exigem a redução da ferredoxina, realizado pelo sistema de transporte não cíclico de 

elétrons), via fotossíntese, pela glicólise (no citosol) e nas mitocôndrias (ciclo do 

ácido tricarboxílico), na respiração celular (MACHADO; MAGALHÃES; 

MAGNAVACA, 1992). 

2.3 Adubação nitrogenada 

 Diversos métodos de adubação são utilizados na plantação de milho, 

variando a metodologia de acordo com as regiões. Comumente os métodos de 

adubação envolvem o uso de adubos que contém principalmente os nutrientes: 

Nitrogênio (N), Fósforo (P) e Potássio (K), em algumas situações em menor 

frequência, utilizam-se micronutrientes (Cobre - Cu, Ferro - Fe, Manganês - Mn, 

Molibdênio - Mo, Zinco - Zn, Cloro – Cl e Níquel – Ni). Dentre os nutrientes, o N é o 

mais exigido pela cultura (VERGUTZ; NOVAIS, 2015), sendo que algumas vezes o 

N não está disponível para absorção da planta, devido a sua característica dinâmica 

no solo. Entretanto, em situações onde o solo tem baixos níveis de N, torna-se 
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necessário a adubação nitrogenada, com o objetivo de suprir a demanda do milho 

(CANTARELLA, 2007). 

 A adubação nitrogenada é um dos componentes mais caros na produção, 

requerendo planejamento e atenção na sua utilização, para maximizar a eficiência 

do seu aproveitamento e evitar perdas do produto. Algumas estratégias podem ser 

utilizadas para redução de perdas e disponibilizá-lo na maior fase de exigência da 

planta. Tais estratégias incluem a época de aplicação do fertilizante e a sua forma 

de distribuição. Devido à alta mobilidade do nutriente no solo, é possível a aplicação 

parcelada após a semeadura aumentando a eficiência de sua absorção pelas 

culturas (CERETTA et al., 2007; CANTARELLA, 2007). 

 Contudo, deve-se considerar que o investimento em fertilizantes deve ser feito 

com planejamento, levando em consideração principalmente o custo. Apesar de 

melhorar a capacidade das plantas em resistir ao estresse hídrico, às doses 

fornecidas ao milho devem ser baseadas no potencial produtivo para época, 

considerando também os créditos de nutrientes derivados do efeito residual da 

adubação e decomposição dos restos da cultura anterior (DUART et al., 2009; 

COELHO; RESENDE, 2008; RICHETTI, 2013).  

 Outro fator importante que deve ser considerado é o excesso de N, podendo 

ser prejudicial à planta, pois causa maior crescimento da parte aérea em relação ao 

sistema radicular, dessa forma, a planta torna-se mais susceptível a déficits hídricos 

e nutricionais (principais: P e K), diminuição na fotossíntese, aumento de 

sombreamento alterando as condições microclimáticas, que favorece a proliferação 

de fungos. Também aumenta a concentração de aminoácidos e de amidas no 

apoplasto e na superfície foliar, que aparentemente têm maior influência que os 

açúcares no desenvolvimento das doenças fúngicas (RAIJ, 1991; ENGELS & 

MARSCHENER, 1995; MALAVOLTA, 2006). 

2.3.1 Épocas de aplicação 

 A absorção do N pelo milho é maior no período de 40 dias após a semeadura 

(elongação, estádio V6-folhas) até o florescimento masculino (emissão do pendão), 

quando a planta absorver mais de 70% da sua necessidade. Doses maiores do que 

120 kg/ha exigem cuidados maiores no manejo. Devem-se levar em consideração as 

possíveis perdas por lixiviação em função da textura do solo e impedimentos físicos 
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ou químicos que diminuem a exploração do solo pelas raízes (FRANÇA; RESENDE, 

2006). 

2.3.2 Aplicação em pré-semeadura 

 Aplicação em pré-semeadura foi introduzida com a adoção do sistema de 

plantio direto e a semeadura do milho em sucessão a outras gramíneas. Entretanto, 

tem sido observado redução no crescimento do milho nos estádios iniciais e 

sintomas de amarelecimento foliar. Tal fato, tem sido associado com o processo de 

imobilização do N, causado pela decomposição residual de gramíneas com alta 

relação C:N (>30:1) e dificuldade em aplicar maiores quantidades de N, devido a 

baixa concentração de N nos fertilizantes (COELHO, 2018). 

 A aplicação antecipada apresenta algumas vantagens como, maior 

rendimento operacional, maior flexibilidade no período de tempo para distribuição de 

N. Estudos conduzidos no Brasil indicaram que é uma prática de alto risco e não 

apresenta eficiência superior ao método convencional de manejo, ou seja, a 

aplicação de pequena dose na semeadura e o restante em cobertura. A sua 

recomendação deve ser específica, não aplicável em todos locais, deve ser utilizada 

somente após avaliação meticulosa do solo e condições climáticas locais (COELHO, 

2018). 

2.3.3. Aplicação simultânea com a semeadura 

 A aplicação de N simultânea a semeadura, tem se restringido a baixas doses, 

variando de 10 a 30 kg/ha. Justificam-se as baixas doses, evitar o excesso de sais 

no sulco da semeadura, perdas por lixiviação e baixa demanda inicial da cultura. 

Entretanto, pesquisas indicam que altas concentrações de N na zona radicular são 

benéficas por promover rápido crescimento inicial e aumento da produtividade de 

grãos. Por outro lado, no plantio direto, o milho é cultivado em sucessão a 

gramíneas, na grade maioria dos sistemas. Portanto, pode comprometer a 

quantidade inicial e N disponível, pela imobilização de N mineral por 

microrganismos, reduzindo sua disponibilidade (COELHO, 2018). 

Dessa forma, tem se preocupado em elevar a disponibilidade de N na fase 

inicial de crescimento do milho, aumentando a dose por ocasião na semeadura. 

Para a cultura do milho, que geralmente produz uma espiga por planta, a redução da 

população de plantas tem acentuado efeito negativo na produtividade. Assim, a 



13 
 

quantidade de N aplicada por ocasião da semeadura do milho tem sido limitada a 

doses que variam de 30 a 60 kg/ha (COELHO, 2018). 

2.3.4 Aplicação em cobertura 

 Nesta metodologia, o N é aplicado em cobertura nos diferentes estádios 

fenológicos. Tem sido a forma mais recomendada e tradicional para as épocas de 

aplicação e que vem apresentando melhor eficiência agronômica, podendo ser 

utilizada em todas as situações independentes das condições climáticas e do solo. A 

maior necessidade relativa de N encontra-se no período entre a emissão da 4ªe 8ª 

folha e maior necessidade absoluta na emissão da 8ª e 12ª folha (FRANÇA; 

RESENDE, 2006; COELHO, 2018). 

 A utilização de 30 a 40 kg/ha de N na semeadura, permite-se que a adubação 

de cobertura possa ser efetuada até o estádio 7 a 8 folhas, sem prejuízos 

consideráveis ao desempenho das plantas, e até a 10ª folha sob irrigação. Na 

ausência de N na semeadura, o método de cobertura deverá ser realizado até o 

estádio de 4 a 5 folhas. Entretanto, se a dose total de N for menor que 60 kg/há, é 

permitido para solos argilosos e de textura média, proceder sua aplicação por 

ocasião da semeadura do milho (MALAVOLTA, 2006; COELHO, 2018). 

 O milho cultivado no outono e inverno, em condições de irrigação, são obtidos 

melhores resultados parcelando o N via água de irrigação em três a quatro vezes, 

quando compara-se à aplicação no solo em duas vezes. Justifica-se pelo ciclo do 

milho no plantio de outono e inverno é aumentado, em média 150 dias, necessitando 

de N em estádios mais avançados de desenvolvimento (COELHO, 2018). 

2.3.5 Métodos de aplicação 

 Métodos isolados ou combinados são utilizados para adubação nitrogenada. 

As fontes de N apresentam fórmulas químicas diferentes, sendo observado que o 

método de aplicação tem influência significativa na eficiência. Os métodos de 

aplicação incluem: aplicação localizada no sulco de semeadura; aplicação em 

cobertura localizada ou a lanço no solo; aplicação via fertirrigação (COELHO, 2018). 

Pesquisas conduzidas pela Embrapa Milho e Sorgo, onde utilizou três fontes 

de N (ureia, bicarbonato de amônio e cloreto de amônio), diferindo no potencial de 

perdas por volatilização de NH3, foram avaliadas em diferentes métodos de 

aplicação para o milho em sistema de plantio direto. Neste estudo o cloreto de 
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amônio apresentou maior eficiência (maior produtividade de grãos) em comparação 

as outras fontes de N, aplicado no solo de forma localizada. Quando aplicadas 

incorporadas ao solo e próximo às fileiras de milho (15 cm), ou a lanço, tais perdas 

foram associadas principalmente pelas perdas por volatilização de NH3 entre as 

fontes de N, onde classifica-se na seguinte ordem decrescente: bicarbonato de 

amônio>uréia>cloreto de amônio. Entretanto, há questionamentos sobre a utilização 

da aplicação de N a lanço, principalmente quando a fonte é uréia. Embora os 

resultados das pesquisas indicam que o método de aplicação apresentou-se eficaz, 

semelhante a aplicação localizada incorporada (7cm) e superior a aplicação em 

superfície (COELHO, 2007). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A adubação nitrogenada é eficiente para suprir a demanda do milho em 

nitrogênio, porém, deve-se fazer o uso racional e escolher o melhor método de 

adubação e a melhor fonte de nitrogênio, pois representa um dos elementos mais 

caros da produção. Dentre os métodos de adubação (pré-semeadura; simultânea e 

cobertura), o método tradicional de cobertura apresenta-se superior aos outros 

métodos, com menores riscos de perdas ou danos a cultura.  
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