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Resumo: O presente trabalho propõe-se a demonstrar quais os efeitos causados pelas doses e nitrogênio 

aplicado em cobertura na cultura do milho, utilizado no sistema solteiro e consorciado. Objetiva avaliar o 

efeito de doses de nitrogênio em cobertura, na cultura do milho, em sistema solteiro e consorciado com 

feijão guandu e/ou Brachiaria decumbens. O experimento foi realizada a análise de variação individual 

em cada um dos experimentos, e posteriormente, foi realizada a análise conjunta dos experimentos por 

meio do programa de estatística SISVAR. Os consórcios não influenciaram nas variáveis analisadas, no 

plantio simultâneo com o milho, sem afetá-lo, na média das doses nitrogenadas. 
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Abstract: The present work proposes to demonstrate the effects caused by the doses and nitrogen applied 

in cover in the corn culture, used in the single and intercropped system. It aims to evaluate the effect of 

nitrogen doses in cover, in corn culture, in a single system and intercropped with pigeon pea and / or 

Brachiaria decumbens. The experiment carried out the analysis of individual variation in each of the 

experiments, and subsequently, the joint analysis of the experiments was carried out through the SISVAR 

statistics program. The consortia did not influence the variables analyzed, in simultaneous planting with 

corn, without affecting it, in the average of nitrogen doses. 
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1. INTRODUÇÃO 

O nitrogênio é o nutriente mais exigido pelas gramíneas e, em decorrência disso, 

em diversas situações, não é suprido de maneira suficiente. O nitrogênio é de suma 

importância por auxiliar no metabolismo das plantas, atuando ainda como constituinte 

de moléculas de proteínas, coenzimas, ácidos nucleicos, clorofila e outros, sendo 

extremamente requerido pela planta, e ainda por ter grande influência para o aumento da 

produção. (GOMES et. al., 2007; DUETE et. al., 2008). 

A produção de espigas de milho pode ser amplamente influenciada por diversos 

fatores, e um deles é a adubação nitrogenada. (MACHADO FILHO et. al., 2018). 

No entanto, em diversas situações, o fornecimento do nitrogênio não é suficiente, 

sendo necessário aumentar a produtividade dos grãos, e ainda utilizar fontes suplementares 

de nutrientes, como adubos minerais, leguminosas ou até mesmo estercos, seja 

isoladamente ou em conjunto. (AMADO et al., 2002). 

O cultivo de milho em consórcio é definido como um sistema em que se utiliza 

duas ou mais culturas, com ciclos vegetativos e arquitetura das plantas distintos, 

colhidas concomitantemente na mesma área produtiva. 

O consórcio entre os adubos verdes, como Mucuna anã, Guandu anão, Crotalaria 

spectabilis, juntamente com o plantio do milho, é uma prática recomendada em razão de 

não afetar o estado nutricional bem como a produção de grãos da gramínea, além de 

evitar uma operação pós-plantio (HEINRICHS et al., 2002).  

Alguns estudos vêm sendo realizados acerca da utilização do nitrogênio para 

adubação de cobertura em cultura de milho consorciado, como forma de fornecer 

nutrientes em doses elevadas é capaz de reduzir eventuais perdas na produtividade do 

milho, em razão da elevada competição que surge quando da utilização do consórcio 

com outra espécie. 

Assim, este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de doses de nitrogênio em 

cobertura, na cultura do milho, em sistema solteiro e consorciado com feijão guandu 

e/ou Brachiaria decumbens. 

 

1.2 Material e métodos 

Os experimentos foram realizados utilizando-se os resultados obtidos na área 

experimental da UFT, na cidade de Gurupi, estado de Tocantins, com as coordenadas 

geográficas: 11º43’45’’de latitude S e 49º04’07’’ de longitude W e altitude de 280 m; 



com clima do tipo B1wA’a’ úmido com moderada deficiência hídrica, segundo a 

classificação de Koppen, em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. 

Os experimentos foram instalados no dia 25 de março de 2012, utilizando-se 

adubação de 550 kg ha-1 de NPK na fórmula 05-25-15 + 0,4% de Zn, sendo o consórcio 

escolhido para a concretização do experimento com o milho foi a Brachiaria decumbens 

e o feijão guandu (Cajanus cajan) semeados na linha de plantio do milho. O desbaste 

foi realizado manualmente somente após 21 dias da semeadura, para o milho e feijão 

guandu, com o intuito de obter-se uma população de milho de 50.000 plantas por 

hectare. 

Foram utilizados blocos casualizados com três repetições para cada tipo de 

experimento e cada um deles representado por um tipo de consórcio. Esses 

experimentos foram compostos pelos seguintes consórcios: 1: Milho solteiro (MS); 2: 

Milho com Feijão-Guandu (M+G); 3: Milho com Feijão-Guandu e Braquiária 

(M+G+B) e 4: Milho com Braquiária (M+B). Em cada experimento utilizou-se seis 

níveis de adubação nitrogenada (0, 40, 80, 120, 160, 200) aplicados aos 21 dias após o 

plantio, na forma de sulfato de amônio sob boas condições de umidade no solo. 

A parcela experimental foi composta por três linhas com seis metros de 

comprimento, espaçadas a 0,75m na entre linha. As sementes, conforme preconiza 

KAPPES (2009), foram semeadas nas linhas dos plantios do milho para que dessa 

maneira o guandu conseguisse se estabelecer durante o ciclo do milho. Já as sementes 

da braquiária, foram colocadas juntamente com o adubo de semeadura. Para que não 

houvesse o contato do fertilizante com as folhas, a fim de evitar a desidratação e morte 

das células das plantas, o adubo nitrogenado foi distribuído a aproximadamente 10 cm 

das fileiras. 

Foi realizada a análise de variação individual em cada um dos experimentos, e 

posteriormente, foi realizada a análise conjunta dos experimentos por meio do programa 

de estatística SISVAR (FERREIRA, 2011). 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Com base na análise da influência das doses sobre todos os experimentos, foi 

notada a significância a 1% de probabilidade pelo teste F (P<0,01), nos consórcios onde 

foi realizada influência apenas para número de grãos por fileira (NGF) a 5%. Ocorreu 



ainda interação entre dose e consórcio para comprimento de espigas (CE) e número de 

grãos por fileira (NGF) a 1%. 

Não houve diferença significativa nos níveis de adubação nitrogenada com 200 kg 

ha-1 e 80 kg ha-1 (Tabela 2), concordando com os estudos apresentados por Carmo et. 

al. (2012) ao dizerem que é recomendado o uso entre 80 e 120kg ha-1de N, alguns 

produtores têm evidenciado variações e aumentos de produtividade com o uso de doses 

mais elevadas. No entanto, a dose de 80 kg ha-1 não diferiu das restantes, excetuando-se 

a testemunha (0 kg ha-1). 

No milho sem nenhuma cultura complementar, foi possível notar com maior 

clareza o efeito do nitrogênio em cobertura, pois houve maior diferença estatística entre 

os números de média. 

  

 Na cultura de milho com o feijão guandu, não houve interferência significativas 

das doses de nitrogênio, já na cultura do milho com Braquiária decumbens as maiores 

doses foram aquelas que obtiveras as médias elevadas do comprimento da espiga, sendo 

211 mm e 180mm, o que corresponde a 200 e 160kg ha-1 de N, respectivamente, sendo 

que esta última não se diferiu estatisticamente das demais. Segundo Cruz et al. (2008) a 

Brachiaria decumbens não interfere na nutrição mineral do milho, Barducci et al. 

(2009) acrescentam que quando se deseja obter os benefícios do cultivo consorciado 

visando à utilização em sistemas de produção como o de integração agricultura-



pecuária, um excelente consórcio a ser utilizado é o milho cultivado simultaneamente 

com Brachiaria, pois a semeadura pode ser realizada concomitantemente sem prejuízo à 

produtividade. No consórcio entre milho + guandu + braquiária (M+G+B) a maior dose 

(200 kg ha-1) seguiu a tendência dos demais apresentando média superior. 

Analisando os consórcios aqui mencionados, a maior média de comprimento da 

espiga ocorreu entre o milho com a braquiária, que alcançou 178mm, apesar de não ter 

sido notada diferença estatística entre esta e as outras médias obtidas. 

Nesse mesmo sentido, (RICHART et. al., 2010) obteve resultados que 

proporcionaram a viabilidade da técnica desse tipo de consórcio, mas apenas se as duas 

espécies forem implantas de forma simultânea, permitindo que dessa maneira a 

produção de grãos de milho, sem o comprometimento do estabelecimento da B. 

ruziziensis. 

Com relação aos valores médios obtidos por meio das diferentes doses de 

nitrogênio, notou-se que, quando há ausência no fornecimento de nitrogênio em 

cobertura, não foram observadas diferenças significativas, em concordância com os 

resultados obtidos por Aguiar et al. (2012). 

As diversas doses de nitrogênio que foram fornecidas em cobertura, atuaram de 

forma positiva sobre a média de número de grãos por fileira, causando diferença 

significativa entre a maior (200 kg ha-1) com média de 39 e a menor (0 kg ha-1) com 32 

grãos por fileira. Neste caso, o uso de 80 kg ha-1 de N também obteve a média mais 

próxima da maior dose, confirmando a possibilidade de utilização de doses 

intermediárias para este genótipo (Tabela 3) indicando que variedades podem responder 

a doses intermediárias e também ao aumento destas. 

 

Foi observado por Carmo et al. (2012) que com o aumento nas doses de 

nitrogênio, aumentaram também os valores número de grãos por fileira, com doses de N 



de (0, 50, 100, 150 kg ha-1) similares com as doses as utilizadas neste trabalho, estes 

autores também observaram resposta linear para o número de grãos por fileira. 

Entre os consórcios aqui apresentados, não foi observada diferença significativa 

para NGF, Barducci et al. (2009) asseveram que houve interação entre os sistemas de 

cultivo e doses de nitrogênio a 1% de significância pelo teste F, os quais utilizaram 

também o sistema de cultivo do milho com Brachiaria brizantha cv. Marandu, 

consorciada na semeadura e a adubação de cobertura nas doses de 0, 30, 60 e 120 kg ha-

1, concordando com a presente pesquisa, que ao semear simultaneamente milho e 

Brachiaria decumbens houve interação entre doses e consórcio. Porém ao optar pelo 

consórcio deve-se atentar a densidade de plantas, visto que esta influência 

significativamente o número de grãos por fileira (MARCHÃO et al., 2005). 

Quando da utilização de doses em maior quantidade, verificou que houve média 

de 285g por planta, independente do consórcio, quando a dose utilizada é de 200 kg ha-

1, resultado aproximado foi alcançado por Ferreira et al. (2001) que foi 199,6 kg ha-1 

resultando no peso das espigas com palha de 11480 kg ha-1, superando a presente 

pesquisa em apenas 80 kg ha-1 (0,7%) na produção estimada. 

No estudo realizado por Lucena et al. (2000), onde foi utilizando diferentes doses 

de N (80, 120 e 160 kg ha-1 de N), foram obtidos valores de peso de espigas com palha 

superiores a dose de 40 kg ha-1, evidenciando que para esta variável o maior 

suprimento nitrogenado mostrou-se positivo, porém dividindo as doses em dois grupos. 

Nesta pesquisa o peso de espigas com palha (PECP) aumentou linearmente, atingindo 

uma taxa de incremento de 0,33 g de espiga por planta a cada quilo de N aplicado por 

hectare (Figura 1).  

Analisando a Figura 1, verifica-se que nos casos de doses iguais ou superiores a 

40kg ha-1, não houve diferença da maior dose aplicada, no entanto, somente a partir da 

aplicação da dose de 120 kg ha-1 foi possível notar que as médias de PECP se tornaram 

superiores à média encontrada com a dose 0. Em decorrência disso, foram observados o 

aparecimento de sintomas de deficiência como clorose e aumento de senescência, nas 

parcelas sem o suprimento de nitrogênio (JAKELAITIS et al., 2005). 

A média das doses de nitrogênio, não influenciaram significativamente a 

característica do peso de espigas com palha. Isso indica que pode haver a inclusão de 

outras espécies em uma mesma área, de modo que haja aumento da eficiência do uso da 

área, sem causar prejuízos para a cultura principal, em consonância com a ideia 

apresentada por Pereira et al. (2011). 



 

 

O peso dos grãos variou conforme o nitrogênio, onde as maiores doses obtiveram 

médias superiores a dose 0 kg ha-1, já quando se utilizou 40 e 80 kg ha-1 não houve 

diferença das demais médias. 

Com relação aos consórcios analisados, em nenhuma das características houve 

significância, havendo comportamento similar para esta variável independentemente do 

sistema de cultivo. Foi possível observar ainda que as médias encontradas em PG foram 

semelhantes às de PECP havendo diferença apenas entre as doses 120, 160 e 200 kg ha-

1 em relação à dose 0 kg ha-1, já os tratamentos 40 e 80 kg ha-1 não diferiram dos 

demais. Outra semelhança encontrada nos resultados das variáveis de produção foi à 

ausência de efeito dos consórcios, confirmando a possibilidade melhor aproveitamento 

da área, sem prejuízo à cultura principal. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As doses de N influenciaram fortemente no comprimento de espiga, bem como no 

número de grãos por fileira, peso de espiga com palha e até mesmo no peso de grão.  

As variáveis observadas, peso de espiga com palha e peso de grão, apresentaram 

valores médios similares, porém com maior influência da dose de nitrogênio para peso 

de espiga com palha. 



Os consórcios não influenciaram nas variáveis analisadas, no plantio simultâneo 

com o milho, sem afetá-lo, na média das doses nitrogenadas. 
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