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Resumo 

Em regióes de Cerrados, o sistema plantio direto quando bem manejado 
tem proporcionado rendimento de grãos de milho superior a de outros 
sistemas de cultivo. Entre os macronutrientes, o nitrogênio é o mais 
exigido pela cultura do milho, pois exerce maior influência no rendimento 
de grãos. Objetivou-se neste trabalho determinar a melhor combinação de 
densidade de plantas(DP) e de dose de nitrogênio (N) em sistema plantio 
direto para híbridos simples de milho. Os experimentos foram conduzidos 
na safra de 200412005 no período de dezembro de 2004 a maio de 2005 
nos municípios de São Raimundo das Mangabeiras, MA, e Baixa Grande do 
Ribeiro, PI. O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com 
2 0  tratamentos e quatro repetiçóes, dispostos em um esquema fatorial4 
(DP) x 5 (N). As densidades foram 2.50; 5.00; 7,50 e 10.00 plantas m-2 e 
as doses de N, 0, 50, 100, 150 e 200 kg ha-'. 0 s  híbridos simples 
utilizados foram os P 3 0  F 44  e A 2345. Por ocasiáo da semeadura, foi 

'Trabalho financiado com recursos do Conv&nio Embrapaipetrobrás 
'Engenheiro agrbnomo. Embrapa Meio-Norte, Caixa Postal 01,  CEP 64.006-220 
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colocado excesso de sementes, sendo feito dez dias após a fase de 
emergência o desbaste para as densidades desejadas. A fonte de 
nitrogênio foi a uréia com a metade das doses colocadas por ocasião da 
semeadura e a outra metade em cobertura no estádio de seis folhas. Os 
dados de peso de espiga sem palha e de peso de grãos foram observados e 
transformados em kg ha '. O comportamento produtivo dos híbridos 
simples em relacão às doses de nitrogênio e as densidades de planta foi 
quadrático nas duas regióes. No Município de São Raimundo das 
Mangabeiras, o máximo rendimento de gráos de 12.388 kg ha-' é obtido 
com 137,32 kg de N ha-', com uma densidade de 8.00 plantas m-2, 
enquanto no Município de Baixa Grande do Ribeiro, o máximo rendimento 
de grãos, 10.5 19 kg ha-', é obtido com 162,81 kg de N ha-' associado a 
uma densidade de 7.50 plantas m2.  O hibrido simples P 30  F 44  mostra 
ser mais eficiente na utilização do N para a produção de grãos, visto ter 
produzido 31.1 5 sacas de milho a mais, com uma dose menor de 
nitrogênio e um menor teor de matéria orgânica no solo, em relação ao 
híbrido simples A 2345. 

Termos para indexação: Cultivar, produtividade de grãos, Zea mays 



Grains yield of corn simple 
hybrid in response to plants 
density and the nitrogen 
levels in no-til1 planting 
system 

Abstract 

Nitrogen is the nutrient that is absorbed and exported in larger 
amount by corn crop. The present work aimed aí to determine the 
besr combination of planrs density and nitrogen Ievels in direct 

planting system for corn hybrid simple in no-fillplanfing system. The 
experiments were evaluated, in the harvest of 2004/2005, at the 
Condominio Boa Esperança area, Baixa Grande do Ribeiro, Pl, and 

Santa Luzia farm, in São Raimundo das Mangabeiras, MA. The soils 
are Red Yellow Latosoil. The randomized blocs experimental design 
with twenty treatmenrs and three replications were used. .The 

treatments were combined in a 4 (plants densityl x 5 ínitrogen 
levelsl factorial. The densities were 2.5; 5.0; 7.5 and 10.0 plants 

and the nitrogen levels were 0, 50, 100, 150 and 200 kg ha-'. 
Urea was source of nirrogen being a half of the doses applied by the 
sowing and the other half by covering, in lhe stadium of six leaves. 
The productive behavior of the simple hybrid in relation to the 
nitrogen levels and the plant densities were quadratic in the two 
regions. In the São Raimundo das Mangabeiras municipal district the 
maximum grains yield of 12,388 kg ha~ '  is obtained with 137.32 kg 
of N ha-' with a density of 8.00 plants m-Z, while in the Baixa 
Grande do Ribeiro mucicipa1'~district the maximum grains yield, 
10,5 19 kg ha-', is obtained with 162.8 1 kg of N ha-' with a density 
of 7,50 plants m2. The simple hybrid P 3 0  F 44  show to be more 
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efficient in the use of N for the grains yield, because i t  produced 

3 1.15 corn bags more, with a smaller nitrogen leve1 and a smaller 
amount of the organic matter in the soil, in relation to the simple 
hybrid A 2345. 

Index terms: Cultivar, grain yield, Zea mays 



Desde quando foi introduzido no Brasil na década de 1970, o plantio direto 
constitui um método racional de exploração do solo, protegendo-o do 
impacto das gotas de chuvas, aumentando a infiltração, a ciclagem de 
nutrientes, o teor de mat6ria orgânica, e principalmente diminuindo a 
erosão. Nesse sistema, o acúmulo de matéria orgânica na superfície do 
solo proporciona um aumento dù atividade biológica, transformando os 
resíduos das culturas em "húmus" e liberando nutrientes solúveis para a 
absorção das plantas (sÁ, 1993). . 
Uma adubação nitrogenada seja de fundação ou de cobertura no momento 
correto é um importante fator para o aumento do rendimento das culturas. 
Para que o milho expresse seu potencial produtivo é necessário que suas 
exigências nutricionais sejam atendidas, em virtude da grande extração de 
nutrientes do solo. Nesse caso, o nitrogênio é o mais exigido em 
quantidade pelo milho, variando as recomendações em cobertura em 
cultivo de sequeiro para altos rendimentos de grãos de 5 0  a 9 0  kg de N 
ha '  e para cultivo irrigado de 120 a 150 kg de N ha-' (SOUZA et al., 
2003). 

O nitrogênio influi positivamente no rendimento de grãos do milho, como 
também aumenta o índice de área foliar, peso de 1 .O00 grãos, altura de 
plantas, rendimento de biomassa e índice de colheita (BULL, 1993). Os 
fatores que contribuem para o aumento no rendimento de grãos, com 
elevação das doses de nitrogênio, são representados pelo acréscimo no 
número de espiga e aumento no peso da espiga (DURIEX; KAMPRATH; 
MOOL, 1993). 

A forma de aplicação do nitrogênio pode influenciar o seu aproveitamento 
pelo milho. No Sul do Brasil, pesquisa tem mostrado vantagens na 
aplicação do nitrogênio em pré-plantio do milho (SÁ, 1996). outras 
mostram a necessidade do aumento da dose de nitrogênio por ocasião do 
plantio para suprir a carência inicial decorrente da imobilização microbiana 
(ARGENTA; SILVA, 1999; PÕTTDER; ROMAN, 1994). 
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A época e o modo de aplicação do nitrogênio influenciaram a produtividade 
de grãos do milho, com os melhores resultados obtidos com a incorporação 
de fertilizantes no plantio aos 15 dias ap6s a emergência (SILVA et al., 
2005b). Silva et al. (2005a) concluíram que a máxima eficiência técnica 
para a produtividade de gráos de milho foi com a dosede 166 kg de N 
ha-', e a máxima eficiência econômica com 126 kg de N ha~', aplicada 
metade no plantio e a outra metade no estádio de quatro a seis folhas. 

A distribuição espacial de plantas por área é um recurso para aumentar o 
rendimento. Para materiais de altos rendimentos, são necessárias mais 
informaçôes quanto à adubacão nitrogenada. Aumentando a densidade de 
plantas e reduzindo o espacamento entre linhas, é possivel otimizar a 
eficiência da interceptação de luz pelo aumento do índice de área foliar 
mesmos nos estádios fenológicos iniciais, melhorar o aproveitamento da 
água e dos nutrientes, reduzir a competição intra e inter-específica por 
esses fatores, aumentar a matéria seca e o rendimento de grãos 
(AMARAL FILHO et al., 2005; MOLIN, 2000). 

O objetivo deste trabalho foi determinar a melhor combinação da 
densidade de plantas e da dose de nitrogênio em sistema plantio direto 
para híbridos simples de milho. 
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Material e Métodos 

Os experimentos foram conduzidos em área de Cerrados do Meio-Norte 

brasileiro na safra de 200412005, no período de dezembro12004 a maio1 

2005, no Condomínio Boa Esperanca (CBE) (8"24' S, 45"30' W e 542 m), 

Município de Baixa Grande do Ribeiro (sudoeste piauiense) e Fazenda 

Santa Luzia (FSL) (6"49' S, 45"23' W e 475 m), Município de São 

Raimundo das Mangabeiras (su; maranhense). Os solos são classificados 

como Latossolo Vermelho-Amarelo. Os resultados das análises de químicas 

do solo mostraram pH(H,O): 5,87; Pimg dm-9: 42.87; K -  (crnolc dm3):  

0,27; Ca2 t (cmolc dm3): 3.20; Mg2+ (cmolc dm3): 0.89; AI3' (cmolc 

dm~?:  0.08; H -  + AI3+ (cmolc dm-3): l ,80 e M.O. (g kg~ ' ) :  41,70 

(Condomínio Boa Esperanca) e pH(H,O): 5.07; P(mg dm3):  16,90; K+ 
(cmolc dm-3: 0,33; Ca2 + (cmolc dm~3): 3,36; MgZ + (cmolc d m ~ 9 :  1.14; 

AI3+ (cmolc dm3): 0,27, H -  + AI" (cmolc dm3:8,40 e M.O. (g kg~') :  

35,30 (Fazenda Santa Luzia). Dados referentes à precipitacão (mm), 

durante o período experimental, coletados com pluviômetro instalado 

próximo a área experimental estão na Fig. 1. 

0 -~ ~- 
Dezembro .lana,m Fsr.reim Mar- *h"# 

dos experimentos (dezernbrol2004 a abri112005). S3o 
Rairnundo das Mangabeiras (SRM), MA e Baixa Grande 
do Ribeiro (BGR). PI. 
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As áreas experimentais apresentavam um histórico de oito anos e de seis 
anos de sistema de plantio direto, respectivamente, no CBE e FSL. O 
delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com 2 0  
tratamentos e quatro repetições, dispostos em um esquema fatorial 4 
(densidade de plantas) x 5 (doses de N). As densidades de plantas foram 
2.5; 5,O; 7,5 e 10,O plantas e as doses de nitrogênio, 0, 50, 100, 150 
e 200 kg ha~' .  As parcelas foram compostas de seis linhas de 0.80 m de 
largura por 5.0 m de comprimento, considerando como área útil as duas 
fileiras centrais (8.0 m2). Utilizaram-se os híbridos simples P 3 0  F 4 4  
(SRM) e A 2345 (BGR) de ciclos precoces e textura dos grãos semiduros e 
semidentados, respectivamente. 

Por ocasião da semeadura, foi colocado excesso de sementes e dez dias 
após a fase de emergência, feito o desbaste para as densidades desejadas. 
A fonte de nitrogênio foi a uréia, sendo a metade das doses colocadas por 
ocasião da semeadura e a outra metade em cobertura no estádio de seis 
folhas completamente emergidas. 

Foram observados os dados referentes ao peso de espiga sem palha e ao 
peso de grãos e transformados em kg ha-', corrigidos para 14% de 
umidade. Foi feita a análise de variância e foram ajustadas as equacões de 

regressão das características avaliadas (BARBIN, 2003; GOMES; 
GARCIA, 2002). 

Resultados e Discussão 

Houve efeito da interacão doses de N x densidade de plantas. Os híbridos 
simples P 3 0  F 4 4  e A 2345 responderam de maneira quadrática a 
adubação nitrogenada e ao número de plantas por área (Tabela 1). 

No Município de São Raimundo das Mangabeiras (sul maranhensel, o 
máximo rendimento de grãos de 12.388 kg ha-' foi obtido com 137,32 kg 
de N ha ', com uma densidade de 8.00 plantas m-2, enquanto no Município 
de Baixa Grande do Ribeiro, o máximo rendimento de grãos, 10.51 9 kg ha-', 



foi obtido com 162.81 kg de N ha-I, associado a uma densidade de 7.50 
plantas m-2. O híbrido simples P 30  F 4 4  mostrou ser mais eficiente na 
utilização do N para a produção de grãos, visto ter produzido 31 ,I 5 sacas 
de milho a mais, com uma dose menor de nitrogênio e um menor teor de 
matéria orgânica no solo, em relação ao híbrido simples A 2345. Trabalhos 
com resultados semelhantes têm sido observados em outras ;egióes por 
Fernandes et al. (1998) e Silva et al. 12005a). 

Tabela 1. Função de resposta ajustada para as variáveis significativas obti- 
das para o milho submetido a n;veis de nitrogênio e à densidade de plantas 
sob sistema de plantio direto nos Cerrados do Maranháo (São Raimundo das 
Mangabeiras) e Piaui (Baixa Grande do Ribeiro). Safra 200412005. 

PGHA Y = -3939.6687 + 53,7563N 0.87 12.388 137.32 8.00 
+ 3147,8846D - 2,4195 x 

10;'N2 + 1,5812 DN - 
209,5564D2 

PED Y = -3537.501 1 + 49,9263N 0.86 1 1.536 137.41 8,00 
+ 2907,9240D - 2,1678 x 1 0 ~  

'N2 + 1.2053 ND - 
191,9136D2 

1 L2395  Baixa~G~ndè,.doRibkiio,..pl 
- -  - 

I 
PGHA Y =  -2904,2641 + 25,6133N 0,88 10.519 162.81 7.50 

+ 3023,9140D - .  6,5722 x 10- 
2N2 - 5.6172 x 10.' DN - 

1 95,5277Dz 

PED Y = -2035,1793 + 21,8076N 0.85 10.245 250.82 7,53 
+ 2535,7749D - 3,3258 x 10- 

'N2 - 6,8065 x 10-'ND - 
1 57,0736D2 

PGHA=Y:Produtividade de aráos [ka ha~').  PED=Y: orodutividade de esoiaa desoalhada 
ikg ha-'I, PMGHA: produtividade &dia de grãos lkg ha.'), N: níveis de nitrogênio e 

D: densidade de plantas por metro quadrado. 
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Conclusões 

1. Nos Cerrados do MeioNorte brasileiro em áreas de plantio direto, o cultivo de 
híbridos simples de milho com densidade de 7.75 plantas m 2  associado 
a uma dose de 150 kg de N ha-' permite uma produtividade m6dia de 
grãos superior a 1 1.000 kg hal. 

2. O híbrido simples P 30 F 44 mostra ser mais eficiente na utilização de 
nitrogênio para o rendimento de grãos em relação ao hibrido A 2345. 
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